




لاس 1388 �.ش. اب  ربارب  لاس 1430 �.ق . يرازگ  جح  زا  یشرازگ  جح 30 :

: هدنسیون

یعرو داوج 

: یپاچ رشان 

رعشم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

16جح 30

باتک 16تاصخشم 

16هراشا

17دمآرد

مایس جح  هاگرد  تسخن : 18شخب 

جح 18ياهيدنمدوس 

18هراشا

مالسا ناهج  یگچراپکی  . 119

رَظتنم دای  . 221

هبعک 23دصق 

جح هب  هتسیاب  درکيور  بالقنا  مظعم  ربهر  24ياهدومنهر 

تصرف 25مانتغا 

يراتفر 26غیلبت 

تدحو هب  27زاین 

یناریا نایجاح  تسرپرس  29شرازگ 

29هراشا

جح نارازگراک  شزومآ  . 130

نارئاز یمومع  شزومآ  . 231

شهوژپ . 331

جح گنهرف  شرتسگ  . 432

یناسرعالطا . 532

يربهر مظعم  ماقم  هثعب  ياهراک  اههمانرب و  مود : 33شخب 
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یناریا نایجاح  تسرپرس  ربهر و  33هدنیامن 

یناریا نارئاز  هقردب  . 133

اهتسشن . 235

هنیدم 35فلا )

( هدعقلايذ مهدزناش  نابآ / مهدزیس   ) هثعب يزیرهمانرب  ياروش  35کی -

( هدعقلايذ مهدزون  نابآ / مهدزناش   ) هثعب ناریدم  نانواعم و  37ود -

( هدعقلايذ  25 نابآ /  22  ) هثعب يزیرهمانرب  ياروش  38هس -

هکم 40ب )

( هدعقلايذ  27  ) نابآ  24 40کی -

( هجحلا يذ  مشش   ) رذآ مود  42ود -

( هجحلايذ مهدزاود   ) رذآ متشه  43هس -

اهرادید . 347

هنیدم 47فلا )

( هدعقلايذ مهدجه  نابآ / مهدزناپ   ) هنیدم داتس  ياضعا  47کی -

( هدعقلايذ مهدجه  نابآ / مهدزناپ   ) امیس ادص و  یمازعا  هورگ  48ود -

( هدعقلايذ مهدزون  نابآ / مهدزناش   ) هنیدم یکشزپ  هورگ  49هس -

( هدعقلايذ  22 نابآ / مهدزون   ) شهوژپ شزومآ و  تنواعم  نانکراک  ناریدم و  50راهچ -

عجارم ياههثعب  ياضعا  51جنپ -

هکم 52ب )

( هدعقلايذ  28 نابآ /  25  ) همّرکم هکم  داتس  52کی -

( هدعقلايذ  28 نابآ /  25  ) همّرکم هکم  یکشزپ  تئیه  54ود -

( هجحلايذ مکی  نابآ /  27  ) انبم تنواعم  نابایشزرا  نارظان و  55هس -

« شهوژپ شزومآ و  تنواعم   » نایراق یغیلبت و  یگنهرف ، هورگ  56راهچ -

هثعب تنسلها » تیریدم   » نانامهیم نایرجم و  58جنپ -
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هناگ هدزاود  قطانم  ياسؤر  60شش -

جح نارازگراک  زا  يرازگساپس  60تفه -

روشک زا  جراخ  نایناریا  ياهناوراک  نایناحور  62تشه -

هثعب ییارجا  تنواعم  ناراکمه  63ُهن -

یهورگ ياههناسر  63هد -

اهدیدزاب اهرادید و  . 465

هنیدم 65فلا )

( هدعقلايذ  24 نابآ /  21  ) ناریا دیلقت  عجارم  ياههثعب  65کی -

اهروشک رگید  ياههثعب  66ود -

( هدعقلايذ  23 نابآ / متسیب   ) قارع 66لوا -

( هجحلايذ مکی  نابآ /  28  ) يدنلیات هورگ  68مود -

( هجحلايذ مراهچ  نابآ /  29  ) نانبل هللا  بزح  یگدنیامن  تئیه  70موس -

( هجحلايذ مود  نابآ /  29  ) نیچ هثعب  71مراهچ -

سامح تئیه  74مجنپ -

نیرحب هثعب  76مشش -

رئازجلا جح  لوئسم  77متفه -

رذآ 88) مهدزیس   ) ناتسکیجات هثعب  78متشه -

ناّمع هثعب  80مهن -

رذآ 88) مود   ) قارع هثعب  81مهد -

( هجحلا يذ  مشش   ) رطق جح  هثعب  82مهدزای -

نانبل هللابزح  جح  هثعب  83مهدزاود -

( هدعقلايذ  21 نابآ / مهدجه   ) يزکرم هناخزپشآ  84هس -

( هدعقلايذ  22 نابآ / مهدزون   ) هرونم هنیدم  داتس  85راهچ -

( نابآ مهدزون   ) هرونم هنیدم  رد  جح  یکشزپ  زکرم  85جنپ -
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هکم 85ب )

( هدعقلايذ  29 نابآ /  26  ) همرکم هکم  یناتسرامیب  یکشزپ و  زکرم  85کی -

( هجحلا يذ  موس  نابآ /  29  ) همرکم هکم  رد  لقن  لمح و  86ود -

( هجحلايذ مراهچ  نابآ / مایس   ) روشک جراخ  میقم  نایناریا  ياهناوراک  88هس -

( هجحلايذ مراهچ  نابآ / مایس   ) نازابناج ناوراک  88راهچ -

( هجحلايذ مهدزناش  رذآ / مهدزاود   ) همّرکم هکم  داتس  90جنپ -

اهینارنخس . 591

( هدعقلايذ مهدزناش  نابآ / مهدزیس   ) هثعب نانکراک  91فلا )

( نابآ  23  ) نز تلزنم  شیامه  92ب )

( نابآ مهدزیس   ) هکم هنیدم و  هب  دورو  ماگنه  94ج )

اههمان اهمایپ و  . 697

یلیبدرا يوسوم  هللا  تیآ  ترضح  هب  تیلست  97فلا )

جح ییارجا  لماوع  زا  يرازگساپس  97ب )

تشگزاب زا  سپ  . 798

98هراشا

( دعب هنیدم   ) هیقف یلو  هدنیامن  99نیشناج 

امیس ادص و  یمازعا  هورگ  اب  رادید  . 199

هثعب یگنهامه  ياروش  اب  تسشن  . 2101

هثعب ياهتنواعم  ياهراک  101اههمانرب و 

شهوژپ شزومآ و  تنواعم  . 1101

نانآ هدنزرا  ياهتیلاعف  ءاتفتسا و  ياروش  101فلا )

هنیدم 102کی -

هکم 102ود -

جح تاقیقحت  زکرم  103ب )
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یغیلبت یگنهرف و  روما  تیریدم  105ج )

همرکم هکم  رد  هثعب  هناخباتک  105د )

تامدخ 105کی -

اهتیلاعف 106ود -

اهداهنشیپ 107هس -

تاطابترا یگنهرف و  هزوح  108ه )

نایناحور روما  تنواعم  . 2115

مسوم زا  شیپ  ياههمانرب  اهراک و  نیرتمهم  115فلا )

دیلقت عجارم  اب  رادید  117ب )

نارئاز اب  نایناحور  یهارمه  119ج )

ناطبار تسشن  120د )

هرونم هنیدم  رد  تامدخ  نیرتمهم  121ه )

( رذآ مکی   ) نایناحور شیامه  يرازگرب  122و )

یبایشزرا تراظن و  يزیرهمانرب ، تنواعم  . 3125

125هراشا

تاعالطا يروآنف  همانرب و  حرط و  تیریدم  125فلا )

هژیو تراظن  126ب )

تایاکش هب  یگدیسر  یسرزاب و  126ج )

یبایشزرا 128د )

128هراشا

ترایز جح و  نامزاس  ییارجا  درکلمع  لیلحت  130کی -

يرَبهار ناوت  136ود -

درُبهار يزیرهمانرب و  136هس -

یناسنا ياههیامرس  137راهچ -
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ینوریب ینورد و  ياهتیفرظ  عبانم و  137جنپ -

ینامزاس ياههیامرس  137شش -

نابطاخم يارب  ینیرفآشزرا  138تفه -

یناسنا هیامرس  يارب  ینیرفآشزرا  138تشه -

هعماج يارب  ینیرفآشزرا  139هن -

يدرکلمع ینیرفآشزرا  139هد -

هثعب یبایشزرا  هرابرد  اهراک  نیرتمهم  139هدزای -

نالک حطس  رد  هثعب  درکلمع  لیلحت  141هدزاود -

141هراشا

هثعب درکلمع  ییاهن  142زایتما 

تراظن يزیرهمانرب و  نواعم  اب  وگوتفگ  145هدزیس -

یتنرتنیا یجنسرظن  یسررب و  146هدراهچ -

تنسلها تیریدم  147ه )

147هراشا

مسوم زا  شیپ  148کی -

یصصخت ياروش  148لوا -

يدیهمت یشزومآ  ياههرود  يرازگرب  148مود -

هبحاصم نومزآ و  هرود  هس  يرازگرب  148موس -

دهشم رد  تمدخ  ودب  هرود  يرازگرب  149مراهچ -

يزومآراک هرمع  149مجنپ -

ياهبتاکم شزومآ  149مشش -

نایناحور شنیزگ  باختنا و  149متفه -

یگنهرف طبار  150متشه -

نایناحور هزور  کی  شیامه  150مهُن -
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عتمت مسوم  نانامهیم  شنیزگ  150مهد -

نارئاز يارب  یگنهرف  ياههتسب  لاسرا  هیهت و  151مهدزای -

نابز هس  هب  تنس  لها  کسانم  هدرشف  حول  یحارط  151مهدزاود -

تنس لها  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  تامدخ  دنتسم  ملیف  هیهت  151مهدزیس -

يداتس ياهتیلاعف  152مهدراهچ -

تنس لها  قطانم  هب  ماظن  تامدخ  یفرعم  روشورب  هیهت  152مهدزناپ -

تیباهو ّدر  رد  تنس  لها  راثآ  یسانشباتک  حرط  152مهدزناش -

همانسرد نیودت  حرط  152مهدفه -

تیریدم همانلصف  ود  حرط  152مهدجه -

تالاؤس کناب  لیمکت  153مهدزون -

مسوم ماگنه  ياهتیلاعف  153ود -

153هراشا

لبق هنیدم  رد  تسشن  هدزیس  - 153

همرکم هکم  رد  تسشن  ُهن  - 154

دعب هنیدم  رد  تسشن  ود  - 154

اهناوراک یگنهرف  ياهتیلاعف  155هس -

نایناحور طبار  155راهچ -

« روضح هوکش   » ییامهدرگ 156جنپ -

156هراشا

(88 / 8 / 20  ) لبق هنیدم  156لوا -

(88 / 9 / 15  ) دعب هنیدم  156مود -

نارازگجح موس : 165شخب 

165نایناریا

روشک جراخ  میقم  نایناریا  165فلا )
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تافرع رد  نایناریا  167ب )

اهروشک رگید  نارئاز  زا  170ییاهربخ 

ناتسناغفا . 1170

ناتسکاپ . 2170

ناتسغاد . 3170

اکیرما . 4171

راکمه ياهداهن  اهنامزاس و  مراهچ : 176شخب 

ترایز جح و  نامزاس  . 1176

تسایر 176فلا )

ناتسبرع جح  ریزو  اب  رادید  176کی -

وگوتفگ 177ود -

177هراشا

یناریا جاجح  شهاک  رب  178میمصت 

. دش تقفاوم  رطخ ، ضرعم  رد  178دارفا 

جاجح شهاک  ياهضارتعا  هب  178خساپ 

جح يرازگرب  دنور  یسایس و  179ياضف 

رفس شیازفا  180شهاک و 

جاجح تمالس  تیعضو  180نیرخآ 

ازنآولفنآ یعقاو  180رامآ 

هنیدم هکم و  181نارئاز 

دناهدماین لاسما  هک  181یناسک 

جاجح رامآ  شهاک  رد  یسایس  تیساسح  181مدع 

دیدزاب 182هس -

ینادردق مایپ  183راهچ -
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تسشن 185جنپ -

همانرب حرط و  لک  هرادا  186ب )

هرونم هنیدم  داتس  189ج )

189هراشا

تیریدم رتفد  190کی -

ینابیتشپ 190ود -

هجراخ روما  ترازو  یگدنیامن  190هس -

هنایار شخب  191راهچ -

هیذغت داتس  تنواعم  191جنپ -

هکم داتس  198د )

قیرشت مایا  يرازگرب  198کی -

تشگزاب زاغآ  199ود -

هجراخ روما  ترازو  . 2201

هّدج رد  ناریا  201يرگلوسنکرس 

جح قیرط  زا  روشک  ود  ياهيراکمه  حطس  202ياقترا 

هدشتشادزاب نارئاز  ییاضق  203عضو 

روشک ود  يارفس  ناوخارف  203هعیاش 

هثعب 204ابيراکمه 

تاطابترا گنهرف و  نامزاس  . 3204

یللملانیب شیامه  يرازگرب  204فلا )

ون یلهد  رد  جح »  » شیامه يرازگرب  205ب )

رمحا لاله  . 4206

امیس ادص و  . 5210

جح هب  امیسو  ادص  یمازعا  هورگ  لوئسم  یسورگ ، نسح  اب  210وگوتفگ 
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ییاوه لقن  لمح و  . 6214

هثعب داتس و  لماوع  مان  214فلا )

هنیدم هاگدورف  زا  زاورپ  ریخأت  214ب )

ناتسبرع ياهراک  مجنپ : 217شخب 

هبعک رادهدرپ  هب  ادخ  هناخ  دیدج  هدرپ  217ياطعا 

هتسب رادم  ياهنیبرود  218بصن 

تارمج 218هعسوت 

نآرق یسراف  222همجرت 

ناتسبرع یتفم  223يزروضرغ 

نایباهو 223ینکفاهقرفت 

« ظاکع  » زیمآکیرحت 224هلاقم 

(88 / 8 / 23  ) عیقب ترایز  225عنم 

لیمک ياعد  رد  يدوعس  نارومأم  یتینما  225تامادقا 

هرونم هنیدم  رد  نازابناج  زا  يرامش  226يراگنتشگنا 

مارحلا هللاتیب  رد  نیبرود  دصتفه  زا  شیب  226بصن 

نیفیرش نیمرح  مداخ  تسایر  هب  ناریزو  ياروش  227تسشن 

هدعقلايذ 1430) مهدجه  - 88 / 8 / 15  ) هعمج زامن  هبطخ  زا  228ییاهشخب 

228هراشا

مارحلادجسم بیطخ  ياههبطخ  زا  235یشرازگ 

هنیدم هکم و  نابیطخ  نانخس  هب  236خساپ 

لسوت 236يانعم 

ناکرشم زا  تئارب  237هفسلف 

هعمج بیطخ  دقن  رد  هداشگرس  239همان 

یباهو نایناحور  زیمآکیرحت  240هیعالطا 
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زکرم 242هرابرد 
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جح 30

باتک تاصخشم 

 - 1328 داوج ، یعرو ، هسانشرس : 
. يروصنم داوج  یعرو ، داوج  لاس 1388 �.ش /. اب  ربارب  لاس 1430 �.ق . يرازگجح  زا  یشرازگ  جح 30 : روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1389 رعشم ، نارهت :  رشن :  تاصخشم 
. رادومن روصم ، 239 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

5-274-540-964-978 لایر :   45000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

ترایز جح و  روما  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  عوضوم : 
جح عوضوم : 

هفسلف جح --  عوضوم : 
 - 1324 داوج ، يروصنم ، هدوزفا :  هسانش 
ب6و4 1389  / BP3 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/06 ییوید :  يدنب  هدر 
2125291 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

کـسانم لاـمعا و  یتسرداـن  یتسرد و  لوئـسم  درادیم و  ساـپ  تقد  هب  ار  نآ  تاررقم  ماـکحا و  یناملـسم  ره  هک  تسا  یتداـبع  جـح ،
رد ینمؤم  ره  دنک . باریس  نآ  اب  ار  شناج  دشونب و  ياهعرج  جح  يونعم  رارسا  فراعم و  زا  هک  دنکیم  شالت  یسک  ره  تسا . شیوخ 

یگژیو هکلب  تسا ، یعاـمتجا  یتداـبع  جـح  رگید ، يوـس  زا  دـهاوخیم . کـمک  وا  زا  دـنکیم و  زاـین  زار و  دوـخ  يادـخ  اـب  نییآ  نیا 
يارجا هدـش و  نییعت  رعاشم  تیقاوم و  رد  نیعم و  ینامز  رد  ناملـسم  اهنویلیم  ندـمآدرگ  دـبرچیم . شايدرف  یگژیو  رب  نآ  یعامتجا 
هکنانچ تسا ؛ نید  راوتـسا  هیاپ  نیا  ندوب  یعامتجا  ياههناشن  زا  فوقو ، یمر و  یعـس ، فاوط ، دننام  یعمج  بلاق  رد  کسانم  لامعا و 

نییآ نیا  ندوـب  یعاـمتجا  زا  يرگید  هناـشن  دوریم ، راـک  هب   (1) تیعمج » مکارت  ماـحدزا و   » ياـنعم رد  هک  هَّکب »  » هـب هـکم  يراذـگمان 
. تسا سدقم 

رد مجع  برع و  دیفـس ، هایـس و  ینغ ، ریقف و  ناوج ، ریپ و  نز ، درم و  یعامتجا ، نوگانوگ  تاقبط  للم ، ماوقا ، روضح  اـب  مالـسا  یگرزب 
سح یکین  هب  جح  هدرتسگ  عامتجا 

.96 نارمعلآ : - 1

www.Ghaemiyeh.comجح 30 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


دمآرد

2 ص :
دنوادخ تمکح  یسک  ره  دزیگنایمرب و  ار  ياهدننیب  ره  یتفگـش  انم ، رعـشم و  تافرع ، یعـس ، فاوط ، رد  اههنحـص  نیا  ندید  دوشیم .

روحم رب  ناهج  رانک  هشوگ و  زا  ار  نوگاـنوگ  بهاذـم  ناوریپ  هک  ياهضیرف  دـباییم ؛ رد  یبوخ  هب  جـح  کـسانم  عیرـشت  رد  ار  ناـحبس 
وترپ رد  ناناملسم  تالکشم  دوریم و  رامش  هب  یمالسا  تما  تدحو  دامن  دوخ  دروآیم و  درگ  یتسرپاتکی  دیحوت و  نوناک  ینعی  هبعک ؛

. دوشیم لصف  ّلح و  نآ 
یتسایس زا  يوریپ  اب  دنزادرپب و  ناکرشم  زا  تئارب  مالعا  هب  دحاو ، فص  ههبج و  رد  ناناملسم  ات  تسا  هتخیمآ  زین  تسایـس  اب  تدابع  نیا 

ادخ و نانمشد  هب  ار  ناناملسم  یگرزب  ناوت و  میظع ، عامتجا  نیا  وترپ  رد  دنـشیدنیب و  ناناملـسم  حلاصم  عفانم و  ظفح  هزیگنا  هب  ناسکی 
یلاعتم ياهفدـه  دُربشیپ  يارب  یناسنا  یهلا و  ریذـپاننایاپ  جـنگ  نیا  زا  زین  ناملـسم  نارادمتسایـس  نادرمتلود و  دـننایامنب . مالـسا 

ياههنیمز رد  رگیدکی  ياههبرجت  زا  یحو  نیمزرس  رد  ندمآ  درگ  اب  ناناملسم  دنریگیم . هرهب  مالسا  تمظع  هوکـش و  شیامن  مالـسا و 
. دیآیم رامش  هب  عماج  ياهضیرف  جح  ورنیا ، زا  دنربیم و  هرهب  یمالسا  ياهنیمزرس  تفرشیپ  دشر و  هار  رد  نوگانوگ 

هب هک  مایـس  جـح  دـیامنیم . میـسرت  ار  يدابع  یـسایس ، هضیرف  نیا  تیعماـج  هک  جـح  يرازگرب  زا  تسا  يدومن  دـیآیم ، یپ  رد  هچنآ 
، یـشزومآ ياهراک  تسا ، هتفای  ناماس  يدیـشروخ ،)  1388  ) يرمق جـح 1430  نییآ  اب  طـبترم  ياـهراک  اـهيزیرهمانرب و  نییبت  هزیگنا 

تیب نایجاح  تشگزاب  زا  سپ  ات  مسوم  نآ  زاغآ  زا  شیپ  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  هثعب  ییارجا  یسایس و  يدابع ، یگنهرف ، یـشهوژپ ،
نآ رد  یناـمز  بـّترت  ور ، نـیا  زا  هدـش ، شرازگ  تاـعوضوم  ساـسا  رب  باـتک  نـیا  تـسا  ینتفگ  دـنکیم . شرازگ  ناریا  هـب  مارحلا  هللا 

نوزفا تسا و  هتفرگ  رارق  دوخ  ياج  رد  یعوضوم  عیمجت  رطاخ  هب  اما  هتفرگ  ماجنا  جح  زا  سپ  يدادیور  اسب  هچ  تسا و  هدـشن  تاعارم 
ياهدرواتـسد زا  ياهحـشر  هک  تسا  دـیما  دزادرپیم . گرزب  هماگنه  نآ  رد  نایناریا  يرازگجـح  اب  وسمه  ياهدادـیور  رگید  هب  نیا ، رب 

. دیامن وگزاب  ار  نآ  ناشوج  هشیمه 
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مایس جح  هاگرد  تسخن : شخب 

جح ياهيدنمدوس 

هراشا

یسایس يدابع ، نوگانوگ  ياهیگژیو  هک  تسا  یبجاو  اهنت  مالسا (1) ، نکر  جنپ  زا  تیالو ، هزور و  تاکز ، زامن ، رب  نوزفا  جح  هضیرف 
ایند و زا  زیرگ  دوریم . رامـش  هب  تیالو  تماما و  داعم ، دـیحوت ، دامن  دراد و  دوخ  رد  ار  یعامتجا  يدرف و  يونعم ، يدام و  يداـصتقا ، و 

كرت دنوادخ و  نما  میرح  هب  ندمآرد  هیبلت و  (، 27 جح :  ) ِّجَْحلِاب ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  يادن  هب  ییوگخساپ  ادـخ و  هناخ  گنهآ  نآ و  رهاظم 
هاگرد رب  سفن  ياههتساوخ  ندرک  ینابرق  ییایند و  تاقّلعت  همه  زا  ندیرب  تسود و  هناخ  درگ  رب  نتـشگ  مارحا ، مرح و  تامّرحم  ندرک 
هکنانچ دـنگرزب ؛ هضیرف  نیا  رد  دـیحوت  ياهدومن  اهدورمن ، اـهتوغاط و  همه  زا  تئارب )  ) ندرک يرود  اهناطیـش و  مجر )  ) ندـنار وا ،

رشحم لها  اب  ندش  نوگمه  دیفس ، هماج  ود  ندیشوپ  نت و  زا  گنراگنر  ياههماج  ندرک  نورب 

ص 18. ج 2 ، یفاک ، هیالولا  جحلا و  موصلا و  هاکزلا و  هالصلا و  ءایشا : هسمخ  یلع  مالسالا  یُنب  - 1
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، اـجر فوخ و  رد  ندرک  َهلوره  عـمج و  هناـیم  رد  دوـخ  ندـید  اـهنت  قـح و  اـب  شیاـین  اـنم و  رعـشم و  رد  روـضح  تاـفرع ، يارحـص  رد 

. دنوریم رامش  هب  جح  رد  داعم  یّلجت  زا  ییاههنومن 
ینامهیم نیا  بادآ  تسیک و  نامهیم  دـنکیم و  تباجا  ار  یـسک  هچ  توعد  دوریم و  اجک  هک  دـنادب  جاح  هک  تسا  نآ  مهم  ، » نیاربانب

«. تسا جح  تیونعم  ضقن  بجوم  نیابم و  هللا  یلا  ترجه  اب  تسا و  فلاخم  یهاوخادخ  اب  ینیبدوخ ، یهاوخدوخ و  ره  دنادب  تسیچ و 
لماک يارب  وا  رادـید  هب  نتفاتـش (2)  شتمدخ ، رد  یناشفناج  يارب  ندیـشک  راظتنا  وا و  رادـید  يوزرآ  شیوخ و  نامز  ماما  نتـسج   (1)

. دنتیالو تماما و  اب  جح  دنویپ  زا  ییاههنومن  زین  دوخ  جح  ندرک 

مالسا ناهج  یگچراپکی  . 1

دیون ناهج  نافعـضتسم  هکلب  ناناملـسم  هب  هللابیبح ، دمحم  هللالیلخ و  میهاربا  رابت  زا  يدنزرف  يربهر  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يریگاپ 
، ناناملـسم زا  تیامح  نوناک   » هب بالقنا  هرمث  نیرتمهم  ینعی  یمالـسا ؛ يروهمج  هدـمآ و  رـس  هب  نانآ  یگدرب  يراوخ و  نارود  هک  داد 

یمیهاربا جح  يایحا  هب  هراومه  دوب ، ناناملـسم  تمظع  يایحا  يادوس  رد  هک  ینیمخ / ماما  تسا . هدیدرگ  لدب  نافعـضتسم » نامورحم و 
هنالاس ياهمایپ  ورنیا ، زا  دنیـشنب و  يروخرد  هاگیاج  رد  دیآ و  رد  هب  تبرغ  فارحنا و  زا  گرزب  هضیرف  نیا  ات  دیـشیدنایم  يدمحم  و 

تیونعم دنویپ  زا  يو  دوب و  رپ  نآ  هرابود  يایحا  ياههار  یمیهاربا و  جح  ياههولج  یهلا و  فراعم  زا  جح ، نییآ  رد  ادخ  حلاص  دبع  نآ 
تدحو  » و یمالسا » يرادیب  : » درکیم دیکأت  هنیمز  نیا  رد  نیداینب  دُربهار  ود  رب  تفگیم و  نخس  جح  رد  تسایس  عامتجا و  اب  تدابع  و 

هرابرد يو  ناناملسم .» یگچراپکی  و 

ص 199. ج 19 ، رون ، هفیحص  - 1
ص 254. ج 10 ، یلماع ، رح  هعیشلا ، لیاسو  - 2
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: دوب جح  میظع  عامتجا  ناناملسم ، اب  شاهباطخ  ربنم  نیرتمهم  تشاد و  هغدغد  ناهج  ناناملسم  ندرک  رادیب 

دـیوش و عمتجم  مالـسا  تامیلعت  هیاس  رد  دـیحوت و  مچرپ  ریز  رد  دـیزیخاپب و  دـیراد ! نامیا  مالـسا  تقیقح  هب  هک  ناـهج  ناناملـسم  يا  »
(1) دینک .» هداعا  ار  مالسا  دجم  دینک و  هاتوک  نآ  راشرس  نئازخ  دوخ و  کلامم  زا  ار  ناتردقربا  تنایخ  تسد 

گنر و ره  کلسم و  نابز و  ره  ياراد  تلم و  بهذم و  ره  زا  یمالسا  مولظم  ياهتلم  راشقا  همه  هک  یناهج  میظع  هرگنک  نیا  رد  رگا  »
ناهج نامولظم  نیملسم و  مالسا و  یساسا  لئاسم  دناهدومن ، عامتجا  شیارآ  شیالآ و  ره  زا  رود  هباشم ، سابل  دحاو و  ّيز  اب  یلو  رـشق ،

دهاوخنرب يراک  یّلحم  ياهقطنم و  کچوک  تاعامتجا  زا  دننیـشنن ، ناشیاجرـس  وگروز  ربکتم و  ياـهتموکح  دوشن و  لـح  هقرف  ره  زا 
(2) دروآ .» میهاوخن  تسد  هب  يریگارف  لح  هار  دمآ و 

ناگدـشدنبرد نافعـضتسم و  همه   » هکلب ناناملـسم  تدـحو  دـنازوسیم ، نب  زا  ار  داسف  دـنکیم و  عطق  ار  اـهيراتفرگ  همه  هشیر  هچنآ  »
زکرم دیآ و  دوجو  هب  رادهنماد  غیلبت  توعد و  اب   » دیاب دنراشفیم و  ياپ  نآ  رب  میرک  نآرق  فیرـش و  مالـسا   » هک یتدـحو  تسا ؛ ناهج »

رد عورـش و  هللا  بیبح  دـمحم  هللا و  لیلخ  میهاربا  هک  تسا  جـح  هضیرف  يارب  نیملـسم  عامتجا  ناـمز  رد  همّظعم  هکم  غیلبت  توعد و  نیا 
(3) دنکیم .» بیقعت  ءادفلا ) همدقمل  انحورا   ) هللاهیقب ترضح  نامزلارخآ ،

دیکأت یمالـسا  تدـحو  يارب  شالت  هقرفت و  فالتخا و  زا  زیهرپ  رب  يور ، نیمه  زا  زین  بالقنا  مظعم  ربهر  هژیوهب  راـگزور  نیا  ناـگرزب 
هب رفس  زا  یناریا  نارئاز  هلاس  دنچ  تیمورحم  زا  سپ  (، 1370  ) مارحلا هللاتیب  راّوز  هب  دوخ  مایپ  رد  ناشیا  دننکیم .

ص 83. ج 13 ، رون ، هفیحص  - 1
ص 43. ج 19 ، نامه ، - 2
ص 90. ج 18 ، نامه ، - 3
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هک دناهتسناد  یتلم  ار  نایناریا  هدناوخ و  ینآرق  یمالسا و  ِي  ام »  » هب ياهقرف  يداژن و  یموق و  ِنم »  » زا ترجه  ار  رفس  نیا  یحو ، نیمزرس 

همه یناوخارف  و  ناناملـسم » داحتا  تدحو و  رهظم   » ناشیا دید  زا  جح  دندناشن . یلهجوبا  جـح  ياج  رد  ار  يدمحم 9  یمیهاربا و  جح  »
: دنوریم رامش  هب  یگنهامه  یتسیزمه و  رادومن  دوخ  هک  تسا  یتاکرح  اهراک و  يارجا  هژیو و  ینامز  ناکم و  هب  ار  نانآ 

دنک و هدنز  ملاع  راطقا  همه  ناناملـسم  رد  ار  تمظع  تعامج و  تمئالم و  تدحو و  حور  دیاب  دوخ  رئاعـش  کسانم و  دهاشم و  اب  جح  »
(1) دروآ .» دیدپ  هدحاو  تما  هفلتخم ، لئابق  بوعش و  زا 

رَظتنم دای  . 2

نادحوم نایم  تدحو  داجیا  يارب  ینامز  ره  رد  ایبنا  اریز  دیامنیم ؛ رادانعم  جرف » راظتنا   » اب جح »  » دنویپ اب  ناناملسم ، تدحو  يارب  شالت 
ایبنا و ناوریپ  هفیظو  سپ  تفرگ . دـهاوخ  یپ  ار  راک  نیا   ] رـصع ماما  زین  نامزلارخآ  رد  دناهدیـشوک و  نارفاک  ناکرـشم و  ربارب  رد  ملاـع 

(2) هللا .» نم  جرفلا  راظتنا  یتّما  لامعا  لضفا   » هک تسا  یمالسا » تما  تدحو   » هار رد  نتشادرب  ماگ  زین ، ترضح  نآ  نارظتنم  ایلوا و 
ياهرواب زا  یناهج  یجنم  راظتنا  اریز  دیمان ؛ راظتنا » جح و   » ار نایناریا  يرازگجـح  لاس  نیمایـس  يربهر ، مظعم  ماقم  هدـنیامن  ورنیا ، زا 

رد ناناملسم  زورما و  رشب  تسا . یمالسا  فلتخم  بهاذم  ناوریپ  ناناملـسم و  ییآمهدرگ  دوخ  جح ، تسا و  نوگانوگ  بهاذم  نایدا و 
نایم رد  راظتنا  گنهرف  ندـنارتسگ  نامز 7 و  ماما  جرف  راظتنا  دنربیم . جـنر  یناوارف  ياهيراتفرگ  تالکـشم و  زا  نوگانوگ  ياهروشک 

هشیدنا یفارحنا  تسردان و  حرط  ياهبیسآ  زا  ار  نانآ  هکنیا  رب  نوزفا  جح ، مسوم  رد  نآ  حیحص  نییبت  ناناملسم و 

مارحلا 1370. هللا  تیب  جاجح  هب  بالقنا  ربهر  مایپ  زا  یشخب  - 1
ص 254 ج 10 ، هعیشلا ، لیاسو  - 2
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تادابع نیرترب  جرف  راظتنا  هکنیا  هب  رواب  هیاپرب  ناناملـسم  دزاسیم . راودـیما  ناسنا  ناـهج و  هدـنیآ  هب  ار  ناـنآ  درادیم ، راـنک  رب  راـظتنا 

یحو نیمزرس  رد  جح ، نییآ  رد  هادفلا ) هل  انحورا   ) رـصع ماما  روضح  هب  رواب  و  ، (1) هدابعلا » لضفا   ] يدهملا روهظب  جرفلا  راظتنا   » تسا
دننادیم دوخ  جح  ندش  لماک  بجوم  ار  ماما  رادید  دننکیم و  يرامـشهظحل  وا  رادید  دیما  هب  هراومه  تافرع  نوچمه  هفّرـشم  رعاشم  و 

هک دننکیم  وزرآ  دنربیم و  رسهب  هفرشم  هبعک  رانک  همّرکم و  هکم  رد  وا  روهظ  راظتنا  رد  هتـسویپ  نانآ   (2) مامالا .» ءاقل  جحلا  مامت   » هک
. دننکیم همزمز  ار  ترضح  نآ  جرف  ياعد  هاگماش  دادماب و  ورنیا ، زا  دننک و  يزابرس  وا  باکر  رد 

تقیقح هب  هجوت  هکنیا  رب  نوزفا  تسا . يداقتعا  هلئـسم  نیا  هب  هژیو  هجوت  دمآیپ  دوخ  راظتنا ،» جح و   » هب ( 1388  ) لاسما جح  يراذگمان 
. دوریم رامشهب  روهظ  ياههنیمز  زا  ناناملسم  تدحو  اریز  دناسریم ؛ یمالسا » تما  هملک  تدحو   » هب ار  تنسلها  نایعیش و  راظتنا ،

يزیرنوخ گنج و  ای  يداعریغ  يرازبا  اب  بان ، مالسا  دیحوت و  هملک  هب  رشب  تیاده  یناهج و  دحاو  تموکح  ییاپرب  رصع و  ماما  روهظ 
ییوزرآ نینچ  دناهدامآ ، ترضح  نآ  باکر  رد  ششوک  يراکمه و  يارب  هک  یناسک  ناملسم و  تما  یگدامآ  نودب  سپ  دوب ؛ دهاوخن 

؛ یمالـسا تما  يادرف  زورما و  هلئـسم  نیرتمهم  هب  ار  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  راظتنا ،» جح و   » راعـش حرط  نیاربانب ، دـیامنیم . ینتفاینتسد 
زا نانمـشد  مه  دوش ، ّلح  نانآ  تالکـشم  مه  ورنیا ، زا  ات  دـنکیم  يروآدای  ناناملـسم » یگچراـپکی  تدـحو و  هملک و  دـیحوت   » ینعی

نآ روهظ  هنیمز  مه  دنوش و  دیماان  دوخ  یمالسا  دض  ياهفده  هب  یباتسد 

. تسا هدش  لقن  ینس  یعیش و  عبانم  زا  يرایسب  رد  ییاهتوافت  اب  تیاور  نیا  - 1
ص 549. ج 4 ، ینیلک ، خیش  یفاک ، - 2
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(1) دیآ . مهارف  یناهج  یجنم 

هبعک دصق 

یمومع راکفا  امنمامت ، ياهنییآ  نوچمه  تسا ، ناناملسم  یعامتجا  يدرف و  نوئـش  همه  رد  مایق  لوحت و  أدبم  دوخ  یمیهاربا  جح  هچرگا 
دوبعم و اب  قاثیم  دـیدجت  يارب  ایند  رانک  هشوگ و  زا  جـح  مسوم  رد  هبعک  دـصق  هب  هک  یناناملـسم  دزاسیم . ناـیامن  زین  ار  مالـسا  ناـهج 
اب هزراـبم  رد  ار  دوـخ  ياـهییاناوت  گرزب ، رایـسب  یـشیامن  رد  دـنیآیم ، مـه  درگ  شیوـخ  يردارب  تدـحو و  ياـههیاپ  ندرک  راوتــسا 

. دننایامنیم نایناهج  هب  ار  دوخ  تردق  دنشخبیم و  توق  گرزب  يادخ  هب  نتسویپ  اهناطیش و 
ریگارف تالکـشم  تالـضعم و  رگیدـکی ، اـب  رادهنماد  تاـطابترا  يرارقرب  اـب  یهوکـشاب  هضیرف  نینچ  يارجا  رد  اـهروشک  همه  ناـیجاح 

ار اهنآ  لح  ياههار  دنزادرپیم و  اهنآ  هرابرد  ییوجهراچ  هب  دـنروآیم و  نایم  رد  رگیدـکی  اب  ار  یمالـسا  هعماج  رـسارس  دوخ و  عماوج 
يریگمشچ هنوگ  هب  ناهج  رانک  هشوگ و  ناناملـسم  يراتفر  ياهشیارگ  راکفا و  دـنیآرب  هک  تشاد  راظتنا  ناوتیم  ورنیا ، زا  دـنباییم .

. دوش راکشآ  جح  مسوم  رد 
هنمادرپ لاعف و  تاطابترا  داجیا  موزل  رب  اهراب  يربهر ، مظعم  ماقم  ناشیا  حلاص  فلَخ  و  ینیمخ / ماما  ترضح  یمالسا  بالقنا  ریبک  ربهر 

هب دـناهتفگ . نخـس  نآ  يدابع  تاکرب  رانک  رد  جـح  یـسایس  تاکرب  زا  هدرک و  دـیکأت  جـح  کسانم  يارجا  نارود  رد  ناناملـسم  ناـیم 
«. تسا تدابع  شدوخ  شتـسایس ، رب  هوالع  یـسایس  دعب  تسین . نآ  يدابع  دـعب  زا  رتمک  جـح  یـسایس  دـعب  تیمها  ، » لحار ماما  هدومرف 

، جح نیاربانب ،

هدـمآ باتک  نتم  رد  هراب ، نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  نوگاـنوگ  ياـهشخب  شـشوک  مایـس و  جـح  یگژیو  نیا  هراـبرد  راـبخا  - 1
. تسا
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راکفا هعومجم  زا  یسایس ، يدابع - بجاو  نیا  راشرس  تاضویف  زا  ناوارف  يریگهرهب  اب  ناناملـسم  نآ ، وترپ  رد  هک  تسا  یمنتغم  تصرف 

. دنزادرپیم وگوتفگ  هب  مه  اب  مالسا  ناهج  ریگارف  تالکشم  لح  اهانگنت و  عفر  يارب  دنوشیم و  هاگآ  رگیدکی  دیاقع  و 

جح هب  هتسیاب  درکيور  بالقنا  مظعم  ربهر  ياهدومنهر 

مسارم رگید  لاس  کی  رگید و  راب  کی  ات  داد  تلهم  داد ، تصرف  داد ، قیفوت  هک  میرازگساپس  رکاش و  دوجو  قامعا  زا  ار  لاعتم  دنوادخ 
کی هب  هاگن  دیاب  جح  هب  هاگن  میـشاب . دهاش  خیرات  لوط  رد  ناناملـسم  ياهلد  بوبحم  زکرم  نآ  تمـس  هب  ار  جاجح  تمیزع  ار و  جـح 

بجاو ام  رب  زامن  رگا  تسا . تمعن  کی  تسا ، تصرف  کی  مه  زامن  تسا ؛ روج  نیا  تاداـبع  همه  دـشاب . یهلا  گرزب  تصرف  تمعن و 
هب میوشیم  هدـناشک  اـم  تبوـن  دـنچ  يزور  ره  هک  گرزب  تمعن  نیا  میوـشب . قرغ  ضحم  تلفغ  ياـیرد  رد  هک  دوـب  نآ  میب  دـشیمن ،

تـصرف نیا  تسا ، یگرزب  رایـسب  تمعن  نیا  راگدرورپ ، لباقم  رد  عرـضت  عوشخ و  راگدرورپ ، اب  هملاکم  راگدرورپ ، اـب  تاـقالم  تمس 
نآ ندوب  یللملا  نیب  تسا ، نآ  ندوب  یناهج  یمالـسا ، ضئارف  تابجاو و  ریاس  رب  جـح  زاـیتما  تسا . روج  نیمه  مه  جـح  تسا ؛ یمیظع 
رد نیا  دنک . عرضت  دنک ، عوشخ  دنک ، عوضخ  راگدرورپ  لباقم  رد  هک  دراد  زاین  نآ  هب  دوخ  لد  رد  یناملسم  ره  هک  یعرضت  نیا  تسا .

فالتخا اب  ناشیاهداژن ، فـالتخا  اـب  ناـشتاغل ، فـالتخا  اـب  مه ، اـب  ناناملـسم  همه  دـنکیم . ادـیپ  یللملانیب  یمومع و  هولج  کـی  جـح 
میاهدرک و تداع  نآ  هب  ام  هک  تسا  یبیجع  هدـیدپ  یلیخ  نیا  دنعرـضتم . همه  دنعـشاخ ، همه  دنـسریم ، هک  اجنآ  ناشبادآ ، ناـشتاداع ،

رد عشاخ  هطقن ، کی  هب  زکرم ، کی  هب  هجوتم  دنوشب ، عمج  ناناملسم  همه  میوشیمن . هجوتم  تسرد  ار  نآ  تمظع  تیمها و 
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. تصرف کی  ناونع  هب  مینک ؛ هاگن  جح  هب  مشچ  نیا  اب  هطقن ؛ نیا  لباقم 

تصرف مانتغا 

ار تصرف  نیا  امـش  درک . میهاوخ  هجوت  رتشیب  ار  نامدوخ  فئاظو  دـش ، دـهاوخ  زاب  ام  دـید  تقو  نآ  میدرک ، هاگن  تصرف  مشچ  هب  رگا 
تصرف مشچ  هب  نیا  رگا  تسا . تصرف  نیا  هطقن  نیلوا  نیا  دینک . تیدوبع  راهظا  ناناملـسم  هیقب  رانک  رد  ادخ  هناخ  رد  هک  دینکیم  ادیپ 

هنیدم ای  همرکم  هکم  رد  ناسنا  هک  تسا  فیح  دـهدن . تسد  زا  یتمیق  چـیه  هب  ار  نیا  ناسنا  هک  تسا  نیا  شاهمزال  تقو  نآ  دوش ، هاگن 
هیقب دحا و  يادهش  هباحص و  ناگرزب  دقرم  و  نیعمجا ) مهیلع  هللا  مالـس   ) يده همئا  دقارم  و  ص )  ) مظعاربمایپ دقرم  ترواجم  رد  هرونم ،

ياـیند ریقح ، ياـیند  مه  نآ  دـشاب ؛ اـیند  رکف  هب  رکذـت ، هجوت و  ياـج  هب  دـشاب و  دنـشخردیم ، دیـشروخ  لـثم  خـیرات  رد  هک  یناـگرزب 
اهنآ هب  ام  هنافـسأتم  یگدـنز  لوط  رد  هک  یـشزرامک  ياهراک  يارب  هشوگ  نآ  هشوگ و  نیا  هب  ندز  رـس  اـهيدرگرازاب و  نیا  یـصخش ؛
عیام نیا  زا  یلاقثم  ره  تسا - تصرف  ردقنآ  دراد و  شزرا  ردقنآ  شتعاس  ره  شاهقیقد ، ره  هک  يریسکا  ینامز  هعطق  نآ  رد  میلوغشم ؛

ياهطقن ره  رد  نامدوخ و  رهـش  ياهرازاب  وت  هک  یـشزرامک  هرمزور  ياهراک  نیمه  يارب  مینک  فرـص  ام  ار  نیا  دراد - تمظع  ردـقنیا 
رکف هب  میـشاب ، نتفرگ  هشوـت  رکف  هب  هنیدـم  هکم و  رد  تسا . هطقن  نیلوا  نیا  اـجیب . ياهیمرگرـس  هیقب  اـی  مـیهدیم ؛ ماـجنا  ار  نآ  مـه 

. تسا مدق  نیلوا  نیا  میشاب . راگدرورپ  لباقم  رد  دوخ  عوشخ  دوخ ، رکذت  دوخ ، تیونعم  دوخ ، نامیا  هیامرس  رب  ندوزفا 
ناهدنامرف هن  نارادمتسایـس ، هن  دنمدرم ، ایند  تسا . مالـسا  يایند  هندـب  اب  سامت  تصرف  گرزب ، تصرف  نیا  مانتغا  زا  رگید  هولج  کی 

هعماج هب  دـنهدیم  تبـسن  ار  ناشدوخ  دـساف  نهذ  لوصحم  نیربکتم  نیمه  دیونـشیم ؛ یهاگ  ملاع . نیربکتم  نیربکتـسم و  هن  وگروز ،
ینعی یمالسا  تما  تسا . نیمه  مه  یمالسا  هعماج  مدرم . هدوت  اهدرایلیم  ینعی  یناهج  هعماج  دهاوخیم ! روجنیا  یناهج  هعماج  یناهج :

دیز و یمالسا  تما  هندب . نیا 
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. تسا مدرم  هندب  نیا  تما ، دننکیم . ینارمکح  دـندرک و  ادـیپ  طلـست  میظع  هندـب  نیا  زا  یـشخب  رب  ياهلیـسو  ره  هب  هک  دنتـسین  يورمع 

دناوـتیم هک  تساـهنآ  تـکرح  دـنک ؛ اـجهباج  ار  اـههوک  دـناوتیم  هـک  تساـهنآ  هدارا  تـسا و  مـیظع  هندـب  نـیا  رد  تاریخ  تاـکرب و 
هندـب نیا  زا  یمیظع  هوبنا  اب  جاح  ِناسنا  یلاس ، ره  جـح  رد  تسامـش . رایتخا  رد  نیا  دـنکب . ریگهمه  ریگناهج و  ار  یمالـسا  ياـهشزرا 

. درمش منتغم  دیاب  تسا و  تصرف  نیا  درمش . منتغم  دیاب  ار  نیا  دوشیم . هجاوم  مالسا  يایند  یمالسا و  تما  تمظعاب 
هک تسا  نیا  دنهدب ، ماجنا  ار  وا  دـنناوتیم  همه  هک  قرط  نیرتناسآ  زا  یکی  دراد . یفلتخم  قرط  بوخ ، مینکب ؟ تصرف  مانتغا  روج  هچ 

، دوخ شنم  اب  دوخ ، تاکرح  اب  دوخ ، راتفر  اب  دنکیم ، یگدنز  دراد  مالسا  تیمکاح  یمالـسا و  يروهمج  ياول  ریز  هک  ناملـسم  یناریا 
نیرتناـسآ زا  یکی  نیا  دـهدب . ناـشن  ار  دوخ  رب  یمالـسا  تیبرت  ریثأـت  دـنک ؛ یفرعم  ار  دوخ  دـنک ؛ یفرعم  ار  یمالـسا  يروهمج  ِمالـسا 

. تساههار

يراتفر غیلبت 

راتفر شراتفر  تافرع - رد  انم ، رد  اهنیا - لاثما  دـحا و  يادهـش  ترایز  رد  ای  عیقب ، رد  ای  یبنلادجـسم ، ای  مارحلادجـسم  رد  هک  يایجاح 
لها تسا ، عضاوت  لها  تسا ، عوشخ  لها  تسا ؛ ینآرق  تیبرت  هب  يابرم  هک  تسا  یناـسنا  راـتفر  تسا ؛ یمالـسا  بادآ  هب  بدؤم  ناـسنا 

تعامج زامن  رد  تکرـش  باوث  رد  تایاور  رد  ام  ردـقنیا  هقرفت . لها  هن  تسا ، عمج  لها  تسین ، نآ  نیا و  هب  تناها  لـها  تسا ، تبحم 
زامن ربمغیپ  رـس  تشپ  هکنیا  لثم  دـیناوخب ، زامن  اـهنیا  رـس  تشپ  مارحلادجـسم  رد  هک  دراد  تیاور  هک  میراد  همئا : ناـمز  رد  تنـس  لـها 
زامن اب  هسیاقم  دـنکیمن . هسیاقم  ربمایپ  زامن  اب  ار  تعامج  ماما  نآ  زامن  قداـص  ماـما  هک  تسا  مولعم  تسیچ ؟ شیاـنعم  نیا  دـیاهدناوخ .
ناشن ار  تدحو  اًلمع  تسا . تدحو  شیامن  نیا  هچ ؟ ینعی  نیا  دیناوخب . زامن  وا  رـس  تشپ  دیوگیم  اما  دنکیمن ، مه  شدوخ  وریپ  کی 

وا رب  ادخ  ناوضر  هک   ) ام راوگرزب  ماما  هک  دوب  رکف  نیمه  يور  دیهدب .
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یبنلادجـسم رد  مارحلادجـسم ، رد  اهتعامج  زامن  رد  هک  درک  هیـصوت  یناریا ، ياهیجاح  همه  اهام ، همه  هب  هاگآ ، رادـیب ، درم  نآ  داب )

همه هک  تعامج  زامن  تقو  هک  دشابن  روجنیا  تسا . نیا  شقیداصم  زا  یکی  هک  دیـشاب ، هتـشاد  روضح  تاعامتجا  نیا  رد  دینک ؛ تکرش 
اهنیا تسه . دوـخ  هناـخرفاسم  تمـس  هب  رزو - لـمح  راـب - لـمح  لوغـشم  هک  یناریا  رئاز  کـی  هب  دـتفیب  یـسک  مـشچ  دـنزامن ، لوغـشم 

. تساهزیچ نیرتالاب  زا  یکی  یمالسا ، بادآ  هب  بدؤم  راتفر  تسا . رضم  هک  تسا  ییاهزیچ 
، دـیبدؤم دـیراد ؛ ار  راتفر  نیا  دـیتسه و  یناریا  رئاز  امـش  هک  تسا  مولعم  هک  ردـق  نیمه  دـیریگن ، مه  سامت  دیـشابن ، دـلب  مه  نابز  اـمش 
. تساهنیمه غیلبت  نیرتگرزب  تسا ، هدش  باب  تساهلاس  هللادمحب  هک  یلیمک  ياعد  نیا  دیرکذ . لها  دییاعد ، لها  دیفیظن ، دـیمرتحم ،

کشا دننکیم ، رافغتسا  دننکیم ، عرضت  لاعتم  يادخ  شیپ  دننیـشنیم  نمؤم  میظع  ِتیعمج  نیا  تسا . رتمهم  اهغیلبت  زا  يرایـسب  زا  نیا 
. غیلبت دوشیم  نیا  دنزیریم ؛

هب شداـعبا ، همه  اـب  ار  جـح  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناـشن  نیا  تسا . غیلبت  روضح ، نیا  سفن  تسا . یگرزب  غیلبت  تئارب  مسارم  رد  روـضح 
« هللا ریغ  هلا  ال   » یکی تسا ، هللا »  » یکی تسا : ءزج  ود  شدوخ  دیحوت  تسا . دیحوت  جح  رد  دیدرک . لوبق  امـش  لماک ، هتـسب  کی  تروص 

. تسا تئارب  نامه  نیا  هللا . ریغ  تیالو  یفن  هللا و  تیالو  تابثا  تسا ؛ جح  دیحوت ، رهظم  تسا . یفن  یکی  تسا ، تابثا  یکی  تسا ؛

تدحو هب  زاین 

هک یناریا  جـح  گرزب  ناوراک  هعومجم  یمالـسا ، تما  هنامز و  ياهزاین  ياضتقا  هب  هک  تسا  نیا  جـح  هلئـسم  باـب  رد  رگید  هتکن  کـی 
ساسحا تسیچ . زاین  مینیبب  لاس  ره  دهدب . ماجنا  تساهزاین ، نیا  هب  ِخساپ  هک  ار  ییاهراک  تسا . یمالسا  يروهمج  راختفا  هیام  هللادمحب 

؛ تسا یمالـسا  داحتا  زاین  نیمه  مهم ، ياهزاین  زا  یکی  لقاال  لاسما ، هلمج  زا  لاـس و  دـنچ  نیمه  رد  نارود ، نیا  رد  هک  ناـسنا  دـنکیم 
دینیبب تسا . یمالسا  ياههقرف  نیب  تدحو 
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13 ص :
دننکیم جرخ  ردق  هچ  دننکیم ، هچ  ندرک  داجیا  فاکش  ندرک و  هقش  هقش  يارب  یمالـسا  تما  نانمـشد  دننکیم ؛ هچ  مالـسا  نانمـشد 

دیدینش و قارع  رد  زورید  امش  ار  شاهنومن  هک  ینینوخ  ثداوح  نیا  ملسم  فادها  زا  یکی  دنهدب . رارق  مه  لباقم  رد  ار  اهنیا  هکنیا  يارب 
زا دنوشیم ، دوبان  روک  رورت  تروص  هب  یناملسم  عمج  هک  تسا  نیا  دتفایم ، قافتا  رگید  طاقن  رد  ناتسکاپ و  رد  نآ ، ناوارف  ياههنومن 

. تسا ینس  هعیش و  نیب  فالتخا  داجیا  نیمه  هب  طوبرم  راک ، نیا  زا  یمهم  شخب  دنوشیم . وضعلا  عوطقم  حورجم و  ای  دنوریم ، نیب 
هک دیاقع  نامه  اهباتک ، نامه  دناهدرک . یگدنز  رگیدمه  اب  اهنیا  اهینـس و  مه  دندوب ، نایعیـش  مه  يدامتم  ياهنرق  قارع ، روشک  رد 

هیلع روـج  نیا  تشادـن ؛ هقباـس  نرق  نیدـنچ  لوـط  رد  يروـجنیا  ِثداوـح  نیا  دوـب . دـیاش  مه  رتـظیلغ  دوـب ، مه  زور  نآ  تسه ، زورما 
رد یهاگ  ام  روشک  طاقن  زا  یـضعب  رد  هک  ینینوخ  ثداوح  نیا  ای  دنایِک ؟ اهنیا  دنتفیب . رگیدکی  ناج  هب  روجنیا  دننک ، مادـقا  رگیدـکی 

. دنتسین ینس  هعیش و  اهنیا  هعیش . هیلع  ینس  ینس ، هیلع  هعیش  دتفایم ؛ قافتا  ناتسکاپ  رد  اهراک  نیا  ای  داتفا ، قافتا  رخاوا  نیا  نامز و  لوط 
، یعیـش یجاح  يارب  هکنیا  تسا . هناگیب  ياهتسد  دناهناگیب ؛ لماوع  میقتـسم  ریغ  ای  ًامیقتـسم  ای  دننکیم ، ار  اهمادقا  نیا  هک  یناسک  نآ 

رهاظ دـنیاجک ، زا  دـنیاجک ، لام  تسین  مولعم  هک  ییاهمدآ  هدـع  کی  یبنلادجـسم ، رد  مارحلادجـسم ، رد  عیقب ، راـنک  رد  یناریا  یجاـح 
همه دیاب  هراب  نیا  رد ] [ ؟ دنایک اهنیا  دننکیم ، تراسج  ضرعت و  اهنیا  سیماون  هب  یّتح  ًاضعب  دننکیم و  تناها  تاسدقم  هب  دـنوشیم و 

هللاتیب جاح  ادخ ، هناخ  رئاز  هک  دراذـگن  دراد ؛ هفیظو  يدوعـس  تلود  دـنراد ؛ هفیظو  اهتلود  دنـشاب . رایـشوه  دـیاب  همه  دنـشاب ، رادـیب 
هچ و هیلع  ای  یعیش  یناحور  هیلع  ای  رئاز  هیلع  ای  یتکرح  دیایب  رفن  کی  دریگب ؛ رارق  ضرعت  دروم  همئا : ربمایپ و  سدقم  دقرم  رئاز  مارحلا ،

دـض تسرد  اهنیا  تسین ؛ تسرد  اهنیا  دوشب . ارجام  دراو  وا  عفن  هب  ًانایحا  ای  دنک  اشامت  دتـسیاب  مه  يدوعـس  رومأم  نآ  دهدب و  ماجنا  هچ 
. دـنهاوخیم هناگیب  یـسوساج  ياهسیورـس  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  دـهاوخیم ؛ اـکیرما  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  تسا ؛ تدـحو 

هعومجم دناوتیمن 
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14 ص :
. دنامب لفاغ  مالسا  يایند  ثداوح  زا  مارحلا  هللاتیب  جاجح 

ياهراک راشف  ریز  یجراخ ، نازابرس  راشف  ریز  ناتسکاپ  روشک  زا  یـشخب  نیطـسلف ، مولظم  روشک  ناتـسناغفا ، روشک  قارع ، روشک  زورما 
رهظم دیاب  جح  درک . هجوت  اهنیا  هب  دیاب  جح  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  دنیبن ؟ ار  اهنیا  مالسا  يایند  دناوتیم  رگم  دراد . رارق  هناربکتـسم 

ای دنزیم  بیسآ  تما  تفرشیپ  هب  ای  دنزیم ، بیسآ  تما  تدحو  هب  هک  دشاب  ییاهراک  نیا  هیلع  یمالسا  تما  خسار  مزع  هدارا و  زورب 
دهاوـخیم دراد ، دوـخ  يوـق  ناتـسد  رد  ار  مچرپ  نیا  یمالـسا  يروـهمج  هللادـمحب  زورما  هک  تما  ناـیم  رد  مالـسا  هتـشارفارب  مچرپ  هـب 

، اهناوراک هرادا  رد  ام  ياهيزیرهمانرب  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  تسا ؛ فئاظو  اهنیا  دوب . ساسح  اهنیا  لباقم  رد  دیاب  دنک . دراو  ياهبرض 
يزیرهمانرب نامیـسایس ، يزیرهمانرب  نامیگنهرف ، يزیرهمانرب  ام  دـشاب . اـهزیچ  نیا  هب  رظاـن  یتسیاـب  لـیبق ، نیا  زا  يروما  رد  غیلبت و  رد 
. دشاب مکاح  اهزاین  نیا  دنشاب و  اهزاین  نیا  عبات  دیاب  همه  نامجاجح  ياههعومجم  نامیاهشنیزگ و  نامیاهناوراک ، تیریدم 

ماجنا ار  گرزب  هفیظو  نیا  گرزب و  راک  نیا  دندیـشک و  تمحز  اهلاس  نیا  هک  یناسک  جح و  مرتحم  ناراکردـناتسد  همه  زا  نم  هتبلا 
نیا رد  هک  داشرا  مرتحم  يارزو  یتلود و  نیلوئـسم  هیقب  زا  راسکاخ و  ياقآ  بانج  زا  يرهـشير ، ياقآ  بانج  زا  منکیم ؛ رکـشت  دنداد ،

. مینکیم رکشت  هنامیمص  امش  همه  زا  مرتحم ، نایناحور  زا  اهناوراک ، ياسؤر  زا  اهشخب ؛ هیقب  دندرک و  کمک  اهلاس 
درادب و قفوم  ار  امـش  همه  لاعتم  دنوادخ  هک  میراودـیما  تسا . نیگنـس  رایـسب  مه  هفیظو  تسا ، میظع  رایـسب  فدـه  تسا ، گرزب  راک 

. هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالّسلاو  دشاب  امش  همه  لاح  لماش  هادف ) انحاورا   ) مظعالاهللاهیقب ترضح  ياعد 

یناریا نایجاح  تسرپرس  شرازگ 

هراشا

بالقنا و مظعم  ربهر  هدنیامن  يرهش ، ير  يدمحم  نیملسملا  مالسلاتجح و 
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: داد شرازگ  نینچ  هثعب  نیا  تامدخو  اهراک  زا  بالقنا ، ربهر  اب  جح  نارازگراک  رادید  رد  یناریا  جاجح  تسرپرس 

هذـه اوتأی  نأ  سانلا  رما  امنإ  ع :)  ) رقابلا لاق ] . ] ُهللا اَناَدَـه  ْنَأ  اـَلَْول  َيِدَـتْهَِنل  اَّنُک  اَـمَو  اَذَِـهل  اَناَدَـهيِذَّلا  ُدْـمَْحلا ِهللا  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب 
. مهرصن انیلع  اوضرعی  مهتیالول و  انوربخیف  انوتأی  مُه  اهب ، اوفوطیل  راجحألا 

هناخ نارئاز  شنیب » تریـصب و  تیوقت   » جـح یگنهرف  نارازگراک  فیاظو  نیرتیلـصا  زا  یکی  مدرک ، هراـشا  نآ  هب  هک  یتیاور  ساـسارب 
هدعو ققحت  تهج  رد  راظتنا  گنهرف  شرتسگ  تلاسر ، نادناخ  اب  نانآ  ییانـشآ  يارب  يزاسهنیمز  جـح و  یلـصا  هفـسلف  هب  تبـسن  ادـخ 
روحم عوضوم و  ناونع  هب  راـظتنا » جـح و   » يراـج لاـسرد  تهج ، نیمه  هب  و  تسا . یمالـسا  ياـهشزرا  ندـش  یناـهج  دروـم  رد  یهلا 

زا يریگهرهب  يارب  یلاعترـضح  ياهدومنهر  ساسارب  جح  یگنهرف  روما  ناراکردناتسد  دیدرگ . نییعت  یغیلبت  یگنهرف و  ياهتیلاعف 
: منکیم هراشا  فلتخم  ياههصرع  رد  نآ  هنومن  دنچ  هب  تسا . هتشاد  ياهدرتسگ  ياهتیلاعف  هتشذگ  لاس  لوط  رد  جح  ياهتیفرظ 

جح نارازگراک  شزومآ  . 1

ییاهن بیوصت  يارب  نآ  لاسرا  یللملا و  نیب  جح  رد  غیلبت  هرود  دشرا  یـسانشراک  یـسانشراک و  هتـشر  ياهلصفرـس  ندش  ییاهن  فلا )
؛ مولع ترازو  طسوت 

؛ اهناوراک نایناحور  يارب  مق  هیملع  هزوح  رد  هس  حطس  جح ، یصصخت  هتشر  سیسأت  تامدقم  ندش  مهارف  ب )
؛ جح ياهناوراک  نایناحور  یشزومآ  هرود  نیلوا  يرازگرب  ج )

؛) يزاجم شزومآ   ) یسرد ناونع  جنپ  رد  ترایز  جح و  نایناحور  يارب  یشزومآ  هدرشف  ياهحول  دیلوت  د )
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16 ص :
؛ اهناوراک نایناحور  يارب  یبرع  هملاکم  شزومآ  هرود  نیمهدزاود  يرازگرب  ه )

رارـسا و مالک و  خـیرات ، تسایـس ، ثیدـح ، نراقم ، هقف  تاعوضوم  رد  نایناحور  یـشزومآ  ياههرود  يارب  یـشزومآ  نتم  هد  راشتنا  و )
. جح فراعم 

نارئاز یمومع  شزومآ  . 2

؛ اهنآ تاقوا  زا  رتشیب  هدافتسا  ياربصخشم  ياهلصفرس  اب  یشزومآ  تاسلج  رد  نارئاز  شزومآ  يارب  یگنهرف  همانرب  نیودت  فلا )
؛ هدش عقاو  لابقتسا  دروم  هک  هتفرگ  رارق  اهناوراک  رایتخا  رد  کسانم ، شزومآ  يارب  هلبق » رفاسم   » هدرشف حول  هیهت  ب )

؛ دنوش دنمهرهب  نآ  زا  یناسآ  هب  دنناوتیم  نارئاز  هک  هارمه  نفلت  رد  رثا  هاجنپ  هدرشف  حول  هیهت  ج )
هیهت د )

DVD

؛ تاهبش هب  خساپ  رد  ینارنخس  لماش 26   DVD کی نارئاز و  يارب  تیباهو  تاهبش  هب  ییوگخساپ  تهج 
؛ اهناتسا زکارم  رد  نارئاز  زکرمتم  شزومآ  تاسلج  يرازگرب  ه )

. تغارف تاقوا  ندرکرپ  هلمج  زا  یگنهرف  فلتخم  فادها  اب  نارئاز  زاین  دروم  عبانم  لاقتنا  تهج  یگنهرف  ياههتسب  هیهت  و )

شهوژپ . 3

؛ هدش دیلوت  نونکات  رثا  کیدزن 750  اوتحم ، دیلوت  هزوح  رد  فلا )
؛ دنراد راک  روتسد  رد  ار  هژورپ  هب 150  کیدزن  هدش و  لیکشت  یشهوژپ  هورگ  تفه  جح ، تاقیقحت  زکرم  رد  ب )

نآ لوا  دلج  زا  یشخب  تسا و  نیودت  تسد  رد  نیمرح  جح و  فراعملا  هریاد  ج )
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. تسا هدش  نیودت 

جح گنهرف  شرتسگ  . 4

[ نآ رد   ] هدـنب هک  اقیرفآ  برغ  هقطنم  یبونج . ياقیرفآ  رد  یکی  دـنه و  یکی  اقیرفآ ، برغ  رد  یکی  ياهقطنم ؛ شیاـمه  يرازگرب  فلا )
؛ تشاد ناناملسم  هملک  تدحو  رد  ًاصوصخ  یناوارف ، تاکرب  دنتشاد ، روضح  روشک  ُهن  زا  مدرک ، تکرش 

؛ رترب یملع  رثا  ُهن  باختنا  جح و  ياهناوراک  نایناحور  راثآ  هراونشج  يرازگرب  ب )
جـح و «، » یگنهرف تیریدـم  جـح و  «، » للملانیب قوقح  جـح و  «، » داصتقا جـح و   » نیوانع اـب  جـح  یـصصخت  ياهتسـشن  يرازگرب  ج )

«. تسایس جح و   » و یسانشناور » جح و  «، » کیژتارتسا تیریدم 

یناسرعالطا . 5

؛ جح رد  فرصم  يوگلا  حالصا  اب  هطبار  رد  ياهناسر  تادیلوت  يارب  يزاسهنیمز  فلا )
؛ یصصخت تروص  هب  یناسرعالطا  نارئاز و  زا  یهاوخرظن  يارب  هاتوک  مایپ  هناماس  يزادناهار  ب )

. یجراخ ياههناسر  رد  جح  ياهمایپ  رابخا و  ساکعنا  يارب  مزال  ياهراک  ج )
نآ لصاح  هک  هتفرگ  تروص  ياهیجنـسرظن  نابطاخم  نارئاز و  یـسانشزاین  هرمع و  جـح و  یـسانشبیسآ  دروم  رد  یملع  ياهشور  اب 

- رـصع ماما  هیکاز  هیعدا  لاعتم و  دنوادخ  تیانع  فطل و  هیاس  رد  میراودیما  دشاب . زاسراک  رایـسب  هدنیآ  ياهيزیرهمانرب  يارب  دناوتیم 
جح ياهتیفرظ  زا  ناکما  دح  رد  میناوتب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  لاسما  جـح  رد  دوشیم  ینیبشیپ  هک  ییاهيراوشد  مغرهب  هادـف - انحاورا 

مظعم ماقم  ياهدومنهر  مینک و  هدافتسا  هضیرف  هماقا  زا  مالسا  تما  یمالسا و  يروهمج  يریگهرهب  نارئاز و  تیونعم  حطـس  ءاقترا  يارب 
. دبای ققحت  هنیمز  نیا  رد  ار  يربهر 
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يربهر مظعم  ماقم  هثعب  ياهراک  اههمانرب و  مود : شخب 

یناریا نایجاح  تسرپرس  ربهر و  هدنیامن 

یناریا نارئاز  هقردب  . 1

یحو نیمزرس  هب  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ریزو  يرهشير و  يدمحم  هللاتیآ  هقردب  اب  هبنشکی  هاگماش  یناریا ، نایجاح  هورگ  نیتسخن 
یناریا نارئاز  : » تفگ نییآ  نیا  رد  يرهـشير  يدـمحم  هللاتیآ  يربـهر ، مـظعم  ماـقم  هـثعب  يربـخ  تاـطابترا  هرادا  شرازگ  هـب  دـنتفر .

يروهمج ماـظن  تراـهط و  تمـصع و  تیبلـها  بتکم  جّورم  نیرتـهب  يدوعـس  ناتـسبرع  روشک  رد  دوـخ  رادرک  راـتفر و  اـب  تسیاـبیم 
هک تسا  گرزب  یتدابع  جاجح ، هب  يرازگتمدخ  : » درک شرافس  لاسما  عتمت  جح  يزاورپ  لماوع  هب  نینچمه  يو  دنشاب .» یمالسا 
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«. تسا مالسا  بتکم  تیبلها و  يارب  غیلبت  نیرتهب  دوخ  زین  ادخ  هناخ  نارئاز  يوکین  راتفر  دریگ . ناماس  تبرق  دصق  اب  دیاب  راک  نیا 

ناریا یمالـسا  يروـهمج  ماـظن  تیبلـها و  بتکم  هب  هک  یتمدـخ  نیرتـهب  تـسا و  تیبلـها  زا  ياهدـنیامن  ریفـس و  رئاز ، ره  : » دوزفا يو 
جح مسوم  رد  ناهج  رـسارس  ناناملـسم  هک  یعون  هب  دـشاب ؛ تیبلها : يارب  یبوخ  غلبم  دوخ  راتفر  اب  هک  تسا  نیا  دـهد ، ماجنا  دـناوتیم 

رد یناریا  نارئاز  دنـشاب و  تعامج  زامن  رد  نانآ  هک  دشابن  روط  نیا  دـننکیم و  شالت  قح  ترـضح  تعاطا  هار  رد  یناریا  نارئاز  دـننیبب 
يربهر مظعم  ماقم  تسین . بولطم  دشاب ، اهروشک  رگید  ناناملـسم  اب  یگنهامه  تدحو و  دـض  هک  یلمع  ره  دـنوش . نادرگرـس  اهرازاب 

«. دشاب هملک  تدحو  یمالسا و  ماجسنا  هثعب ، ياههمانرب  يوگلا  هک  دناهدرک  دیکأت  زین 
مظن هنومن  هک  دناهداد  ناشن  هتشذگ  ياهلاس  رد  یناریا  نارئاز  : » تفگ مارحلا ) هللاتیب  جاجح  نابزیم   ) يدوعس ناتسبرع  نالوئسم  هب  يو 

یناریا نارئاز  زا  مظن  نیا  فالخ  يراک  هک  دیـشاب  نئمطم  دننایناریا و  نارئاز ، نیرتمظنم  هک  دـنفرتعم  زین  روشک  نیا  نالوئـسم  دـنبدا و  و 
نیا : » دوزفا (، 1388  ) عتمت جح  نیمایس  نییآ  رد  یناریا  نارئاز  راتفر  هرابرد  ریخا  ياهيزیگناهنتف  هب  هراشا  اب  نینچمه  يو  دنزیمن .» رس 

. دـنرادن يرگید  همانرب  دـننکیم و  ارجا  ار  هتـشذگ  ياهلاس  همانرب  ناـمه  لاـسما  ناـیناریا  تسا و  مالـسا  نانمـشد  نازیگناهنتف و  هماـنرب 
جح يارب  ار  یلئاسم  دنـشوکیم  هناگیب  ياههناسر  اما  دننکیم ، شرافـس  یمالـسا  تدحو  مظن و  تیاعر  هب  يربهر  مظعم  ماقم  نینچمه 

«. دوش رگیدکی  زا  ناناملسم  هقرفت  هیام  هک  دننک  حرطم  لاسما 
رد لاسما  نایناریا  دـناهتفگ  ناتـسبرع  رد  یناریا  نارئاز  روضح  زا  شیپ  اههناسر  زا  یخرب  هکنیا  هب  هراشا  اـب  يرهـشير  يدـمحم  هللاتیآ 
اب شنت و  نودـب  لاسما  جـح  میراودـیما  ام  : » دوزفا تسناد و  نانآ  هقرفت  هناشن  ار  نانخـس  نیا  دـننکیم ، اپرب  تارهاـظت  عتمت  جـح  مسوم 

!« دنوش دیماان  بالقنا  مالسا و  نانمشد  ات  دوش  رازگرب  شمارآ 
اب دندوب ، نیوزق  ناتسرل و  ياهناتسا  زا  هک  یناریا  جاجح  هورگ  نیتسخن  هقردب  نییآ 
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ریدـم يروشک ، ییامیپاوه  نامزاس  سیئر  ترایز ، جـح و  نامزاس  سیئر  یمالـسا ، داـشرا  گـنهرف و  ریزو  يرهـشير ، هللاتیآ  روضح 

نابآ مهد  هبنـشکی  دابآرهم ، هاگدورف  مجنپ  هنایاپ  رد  يزاورپ  لماوع  زا  یعمج  ناریا و  رد  ناتـسبرع  ریفـس  روشک ، ياههاگدورف  لـماع 
. دش رازگرب  هام 

اهتسشن . 2

هنیدم فلا )

( هدعقلايذ مهدزناش  نابآ / مهدزیس   ) هثعب يزیرهمانرب  ياروش  کی -

يزیرهمانرب ياروش  سیئر  يدورهق  راسکاخ  ياقآ  يرهشير و  هللاتیآ  روضح  اب  هرونم  هنیدم  رد  هثعب  نالوئسم  ياروش  تسشن  نیتسخن 
دنوادخ و زا  يرازگـساپس  اب  تسـشن  نیا  زاغآ  رد  يرهـشير  ياقآ  دش . رازگرب  رهـش  نامه  هثعب  رد  هام  نابآ  مهدزیـس  هبنـشراهچ  هثعب ،
نالوئـسم و هب  دـش و  راتـساوخ  یلاـعت  قح  زا  یهلا  ناـنامهیم  هب  رتـهب  یناسرتمدـخ  رد  ار  جـح  ناـیرجم  قیفوت  وا ، زا  نتـساوخ  کـمک 

یتسود یلدمه و  تفلا و  دـهدیم ، تکرب  ام  راک  هب  هچنآ  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  لوا  ياـهزور  نیمه  رد  تفگ : جـح  نییآ  ناـیرجم 
ناطیش هکنیا  روصت  دنک . بارخ  ار  نآ  ات  دنکیم  هسوسو  دیآیم و  ناسنا  غارس  هب  دراد ، يرتشیب  شزرا  هک  يراک  ره  رد  ناطیـش  تسا .

راک هب  اهنت  وا  هک  تسا  نآ  دنزیم ، همطل  ناسنا  صالخ  هب ا  هک  یلماع  نیرتگرزب  تسا . ناطیـش  ياههسوسو  زا  دوخ  درادن ، راک  ام  هب 
يراک رد  رگا  میشاب . هتشاد  نظ  نسح  رگیدکی  هب  میشاب و  ادخ  نانامهیم  تمدخ  رد  رگیدکی ، رانک  رد  دیاب  ام  همه  دنک . هجوت  شدوخ 

فالتخا دنهد . رکذت  ام  هب  هناتسود  نارگید  میراد  تسود  هکنانچ  میهد ؛ رکذت  راک  نآ  هدننک  هب  هناتـسود  دش ، هدید  مه  یللخ  صقن و 
. مینک زاغآ  نامدوخ  زا  ار  تدحو  دیاب  میشاب ، تدحو  يدانم  جح  نییآ  رد  میهاوخب  رگا  دریگیمن . همشچرس  صالخا  زا  هاگچیه 
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. دندرک هضرع  ییاهشرازگ  دوخ  تامدخ  اهراک و  زا  يو ، زا  سپ  زین  تسشن  نیا  رد  نارضاح 

تروص ياـهيریگیپ  زا  درک و  شرازگ  هنیدـم  رد  هام 88  نابآ  مراهچ  زا  داتـس  ياهراک  زا  جـح ، داتـس  سیئر  يدّرجم ، دوعـسم  ياقآ 
دوبن دـمآیپ  هنیدـم ، هاـگدورف  دـناب  يور  اـمیپاوه و  رد  نارئاز  ناوارف  یلّطعم  دوزفا : تفگ و  نخـس  نارئاز  تالکـشم  عـفر  يارب  هتفرگ 

جح ترازو  تاـماقم  يریگیپ  اـب  دوریم و  رامـش  هب  ریخا  ياـهزور  مهم  لکـشم  دوـخ ، هک  تـسا  هاـگدورف  نـیا  رد  هتـسیاش  تاـناکما 
يراـگنتشگنا و زا  يدوعـس  نالوئــسم  فارــصنا  زا  نـینچمه  وا  دوـش . يداـع  نارئاز  صیخرت  عـضو  میراودـیما  يدوعــس ، ناتــسبرع 

. دناوخ داتس  نآ  ياهيریگیپ  هب  یشنکاو  ار  میمصت  نیا  دراد و  ربخ  ناوناب  يرادربریوصت 
يرازگرب يارب  يزیرهمانرب  زا  درک و  هضرع  یغیلبت  یگنهرف و  شخب  هزور  دـنچ  ياـهراک  زا  هاـتوک  یـشرازگ  زین  تاـیب  مالـسالاتجح 

ياهتیلاعف رگید  زا  حیشاوت )  ) یناوخمه ینآرق و  ياههمانرب  يرازگرب  نینچمه  تفگ : داد و  ربخ  اهلته  رد  یمومع  هنازور  ياهتسشن 
. تسا یناریا  نارئاز  ياهلته  رد  ارجا  تسد  رد 

ياعد همانرب  يرازگرب  يارب  ناتـسبرع  سیلپ  اب  یگنهامه  زا  داد و  شرازگ  ییارجا  ياهتیلاعف  زا  تسـشن  نیا  رد  زین  هدازدـنوخآ  ياـقآ 
سیئر اب  رادـید  زا  یـشرازگ  هراـبنیا  رد  داد و  ربخ  یناریا  نارئاز  دـض  رب  غیلبت  اـهیطارفا و  یبیرخت  ياـهتیلاعف  زا  يریگولج  لـیمک و 

: تفگ درک و  هضرع  عیقب  ناتـسربق  رد  رقتـسم  نارومأـم  هدـننز  دـنت و  ياـهراتفر  زا  هیـالگ  هنیدـم و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هریاد 
. دراذگب ریثأت  هریاد  نیا  نارومأم  راتفر  لیدعت  رد  رادید  نیا  میراودیما 

هب نایناریا  هکنیا  یناریا و  نایجاح  دض  رب  ناتـسبرع  تاعوبطم  هدرتسگ  تاغیلبت  ندرکاثنخ  رد  ار  يرهـشير  بانج  نانخـس  نینچمه  يو 
، دنتسینجح مسوم  ندرک  هتفشآ  لابند 
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، ینارمع ياـقآ  درمـشرب . يراذـگریثأت  نیمه  هناـشن  یناریا ، تئیه  زا  ار  يدوعـس  نالوئـسم  زورما  لابقتـسا  درک و  فیـصوت  رثؤـم  رایـسب 

هلئـسم ناریا و  یلخاد  لئاسم   » لـماع ود  زا  درک و  هضرع  ناتـسبرع  ناریا و  روشک  رد  طـباور  حطـس  زا  یلیلحت  ضاـیر  رد  ناریا  رادراـک 
تاغیلبت زا  دـناوخ و  روشک  ود  طباور  رد  یفنم  دوکر  لماوع  ار  اهنآ  درک و  دای  ياهقطنم ،» تالوحت   » و نآ » يدـعب  ثداوح  تاـباختنا و 

تیلاعف هنیمز  رد  يو  تفگ . نخس  نآ  هیاپدنلب  نالوئسم  ناریا و  یمالسا  يروهمج  دض  رب  هیبرعلا »  » هکبش ییاوشیپ  هب  تاعوبطم  هدرتسگ 
نانبل نیطـسلف و  قارع ، رد  ياهقطنم  لئاسم  زین  برغ و  اب  لماعت  رد  نآ  ندنام  میقع  يارب  ناریا ، ياهتـسه  هدـنورپ  رد  نایدوعـس  هدرتسگ 

نیا نایاپ  رد  زین  اهنآ  ّلح  هنیدم و  ناریا و  ياههاگدورف  رد  نارئاز  تالکشم  يریگیپ  يارب  یتئیه  درک . هضرع  يرصتخم  تاحیضوت  زین 
: دنانینچ تسشن  نیا  ياههبوصم  دش . رومأم  نیعم و  اروش 

تاریثأت تالکشم و  رگید  زا  یخرب  هدش و  دای  لکشم  لح  يارب  ناتسبرع  روشک  ریزو  هدنیامن  اب  يودهم  فیرش  ياقآ  تسایر  هب  یتئیه 
؛ دنک رادید  نآ  یفنم 

تعاس 22 رد  هدـش ، هرداـص  ياهلمعلاروتـسد  هدـش و  غـالبا  ییارجا  هماـننییآ  هیاـپ  رب  هرونم ، هنیدـم  رد  لـیمک  ياـعد  يرازگرب  نییآ 
؛ دوش رازگرب 

. دوش رازگرب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  لحم  رد  هعمج  ياهحبص  هبدن  ياعد  نییآ 

( هدعقلايذ مهدزون  نابآ / مهدزناش   ) هثعب ناریدم  نانواعم و  ود -

کی رد  نوگانوگ  ياهشخبتیلاعف  زا  ییاهشرازگ  دش ، رازگرب  هثعب  ناریدم  نانواعم و  يربهر و  هدنیامن  روضح  اب  هک  تسشن  نیا  رد 
جورخلاعونمم رّدـخم و  داوم  نتـشاد  هارمه  لیلد  هب  ناریا  هاگدورف  رد  رفن  هدزیـس  يریگتسد  دـش . هضرع  هّرونم  هنیدـم  رد  تماقا  هتفه 

تکرح زاغآ  هنیدم ، هاگدورف  رد  نارئاز  صیخرت  ندش  يداع  نانآ ، ندرک 
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ياهزور رد  هثعب  نوگانوگ  ياهشخب  جـح و  نارازگراک  زا  ورشیپ  ياـههورگ  تکرح  ناـبآ ، مهدـجه  زا  هکم  يوس  هب  هنیدـم  نارئاز 

راهظا نیا و  زا  شیپ  هتفه  لیمک  ياعد  يرازگرب  رهـش ، نیا  هب  جاجح  ندـمآ  اب  نامزمه  هکم  داتـس  هثعب و  يزاـسهدامآ  هزیگنا  هب  يدـعب 
، رابخا زا  هنیدم ، لیمک  ياعد  مسارم  نیمود  يرازگرب  رب  دیکأت  نییآ و  نیا  هتـسیاش  يرازگرب  زا  ناگدننکتکرـش  نایرجم و  يدونـشخ 

. دنتفگ نخس  اهنآ  هرابرد  هثعب  نوگانوگ  ياهشخب  نالوئسم  هک  دوب  یلئاسم  اهشرازگ و 
تراظن و يزیرهمانرب ، تنواعم  یبایزرا  یگنوگچ  هرابرد  تسـشن ، نیا  رد  زین  نایناحور  روما  نواـعم  باّون ، نیملـسملا  مالـسالاتجح و 

نایناحور نأش  اب  نارئاز ، اب  وگوتفگ  رد  تالاؤس  زا  یخرب  حرط  دوزفا : تفگ و  نخـس  اهناوراک  نایناحور  ياهراک  هراـبرد  یبایـشزرا 
يارب زین  تراظن  يزیرهماـنرب و  نواـعم  برع ، نیملـسملا  مالـسالاتجح و  تخادرپ . اـهنآ  حالـصا  هب  دـیاب  تسین و  راـگزاس  اـهناوراک 

نیا دـش  ررقم  ورنیا ، زا  درمـشرب . ریزگان  ار  نآ  درک و  دـیکأت  حرط  نیا  يارجا  رب  نایناحور ، قفوماـن  اـی  زیمآتیقفوم  هجیتن  هب  یباـیتسد 
ثحب و شاهراـبرد  حرطم و  یقادـصم )  ) ییزج تروص  هب  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  ثحب و  ياـهفرط  روضح  اـب  یتسـشن  رد  عوـضوم 

. تفرگ میمصت  هرابنیا  رد  ناوتب  ماجنارس  ات  دوش  یهاوخرظن 

( هدعقلايذ  25 نابآ /  22  ) هثعب يزیرهمانرب  ياروش  هس -

رادید شرازگ  دش . رازگرب  هدعقلايذ )  25  ) نابآ هعمج 22  هرونم ، هنیدم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  يزیرهمانرب  ياروش  تسشن  نیموس 
شرازگ لیمک و  ياعد  نییآ  نیمود  يرازگرب  یبایزرا  يدنبعمج و  ناتسبرع ، جح  ریزو  اب  ترایز  جح و  نامزاس  سیئر  يدورهق ، ياقآ 

. دوب تسشن  نیا  رد  هدش  حرطم  ياهعوضوم  زا  يرامش  همّرکم ، هکم  هب  نتفر  نامز  زا  رگید  ياهشخب  اهتنواعم و 
، يّدج لکشم  نادقف  همرکم و  هکم  هب  نارئاز  دورو  هب  هراشا  اب  زاغآ  رد  يدورهق  ياقآ 
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آ»  » ِيازنالوفنآ ّداح  عون  زا  تسا و  هدـش  راهم  نانآ  يرامیب  هناـتخبشوخ  تفگ : داد و  ربخ  ازنـالوفنآ  هب  كوکـشم  راـمیب  ود  ییادـیپ  زا 

هلئـسم ندـش  ّلـح  اـت  نآ  يریگیپ  رگید و  زاورپ  ندـنام 21  تشگزاـب و  زاورپ  تفه  ناـمز  لکـشم  ندـش  لـح  زا  نینچمه  يو  تسین .
: دناسر اروش  یهاگآ  هب  حرش  نیدب  ناتسبرع  جح  ریزو  اب  دوخ  تارکاذم  زا  ياهدیکچ  سپس  درک و  هضرع  یهاتوک  شرازگ 

؛ دوب هدمآ  شیپ  جح  نارازگراک  اب  رادید  زا  يدوعس  نادرمتلود  يارب  هک  یتامهافت  ءوس  عفر 
نیمه اـم  ياـملع  يربـهر و  ینارگن  هکنیا  عیقب و  رد  اـملع  یناریا و  نارئاز  اـب  زیمآنیهوـت  ياـهدروخرب  هب  زیمآضارتـعا  شرازگ  هضرع 

؛ دوش یشیدناهراچ  تسا  مزال  دنهدیم و  شرازگ  نانآ  هب  هرابنیا  رد  عجارم ، ناگدنیامن  مدرم و  تسا و  لئاسم 
نیا ضقن  يزاساضف و  يزاسوج و  راظتنا  ورنیا ، زا  تسا و  هتفریذـپ  تروص  تاقفاوت  هیاـپ  رب  مینکیم ، ارجا  جـح  مسوم  رد  اـم  ار  هچنآ 

. میرادن ار  تاقفاوت 
هکم و هب  دوخ  ياهورین  زا  یـشخب  نداتـسرف  هرابرد  تسـشن ، نیا  رد  زین  هثعب  نوگانوگ  ياهشخب  نالوئـسم  نانواعم و  رگید  زا  کی  ره 
هک ینامز  ات  درک : دیکأت  هلئـسم  نیا  رب  نینچمه  اروش  درک . هضرع  یتاحیـضوت  مازعا  نیا  يدنبنامز  هنیدم و  رد  نانآ  زا  يرامـش  ندـنام 

ریـسفت هرابرد  دش  ّررقم  نینچمه  دنـشاب . وا  تمدخ  رد  لاعف و  دـیاب  نآ  نوگانوگ  ياهشخب  يربهر و  هثعب  تسا ، هنیدـم  رد  یناریا  رئاز 
هب لاس  زا 65  شیب  نس  اب  ینایناحور  هک  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  رد  لیمک  ياعد  هدـش  شخپ  ریواـصت  زا  نارئاز  زا  یخرب  تسرداـن 

روضح دیلقت  ماظع  عجارم  زا  یکی  هثعب  رد  لاس  زا 65  شیب  ینس  اب  یناحور  کی  اهنت  اریز  دوش ؛ بیذکت  تعرـس  هب  دناهدش ، مازعا  جح 
. تسا هدش  ارجا  انثتسا  نودب  ( 1388  ) یلاع ياروش  بوصم  نوناق  تسا و  هدمآ  ناتسبرع  هب  هیروس  قیرط  زا  زین  وا  هک  دراد 
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هنیدم لیمک  ياعد  نییآ  نیمود  يرازگرب  ياهفعض  اهتوق و  زا  ار  دوخ  یبایزرا  جح  يرازگرب  نایرجم  تسـشن ، زا  يرگید  شخب  رد 

هدـش رازگرب  هتـشذگ  هتفه  نییآ  زا  رتهب  نییآ  نیا  هک  دوب  نینچ  هرابنیا  رد  اروش  یبایزرا  دـندرک . هضرع  مایـس  جـح  هماگنه  رد  هرونم 
نییآ يرازگرب  ناـیرجم  همه  زا  يرازگـساپس  اـب  هیقفیلو  هدـنیامن  دـش . هداد  ییزج  تالکـشم  عـفر  يارب  یتارکذـت  نیا  رب  نوزفا  تسا .

ریز ياههتکن  هرابرد  هثعب ، شهوژپ  شزومآ و  نواعم  رکسع ، یضاق  نیملسملا  مالسالاتجح و  هژیوهب  هتـشذگ  هتفه  ود  رد  لیمک  ياعد 
: داد رکذت  زین 

هثعب نارازگراک  يارب  ماگنه  هب  روضح  دنـشاب . رـضاح  نآ  يرازگرب  لحم  رد  نییآ  زاـغآ  زا  شیپ  هک  دـنوش  هیجوت  نارئاز  ياـهناوراک 
؛ دنیشنب تیعمج  نایم  رد  دسریم ، رید  سک  ره  دراد و  يرتشیب  ترورض 

ياهورین رگا  دوش و  تیاعر  تسشن  مظن  ات  دنهد  زیهرپ  يراعـش  هنوگ  ره  نداد  رـس  زا  ار  مدرم  هک  دوش  يروآدای  نایناحور  ناریدم و  هب 
؛ دوش هدیشیدنا  ناشروضح  يارب  يراکهار  دنشاب ، رگید  ياهنییآ  رد  نانآ  رامش  زا  رتمک  تاماظتنا 

دارفا دورو  زا  ات  درک  يراکمه  دنراد ، ار  مسارم  تینما  تیلوئـسم  هک  هنیدم  سیلپ  نارومأم  اب  درمـش و  مهم  دـیاب  ار  مسارم  تینما  هلئـسم 
. دوش يریگولج  كوکشم 

نییآ يرازگرب  نایرجم  همه  یناریا و  نارئاز  گنهامه  روضح  زا  يرازگساپس  اب  تسـشن  نایاپ  رد  یناریا  جاجح  تسرپرـس  تسا  ینتفگ 
. دش رازگرب  یبوخ  رایسب  لیمک  ياعد  موصعم ،: همئا  و  ص )  ) مرکا لوسر  فطل  دنوادخ و  تیانع  اب  تفگ : لیمک  ياعد 

هکم ب )

( هدعقلايذ  27  ) نابآ  24 کی -

رد جح ، رد  يربهر  هدنیامن  دـش . رازگرب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  شیامه  رالات  رد  همرکم ، هکم  رد  يزیرهمانرب  ياروش  تسـشن  نیتسخن 
زا یثیدح  لقن  اب  تسشن  نیا  زاغآ 
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. تسناد هتـسباو  وا  ییانیب  نازیم  هب  هنیمز ، نیا  رد  وا  یلمع  ياـهاطخ  مغرهب  یعاـمتجا ، تاـفالتخا  رد  ار  ناـسنا  شزرا  ص )  ) ادـخلوسر

ارف مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  هب  ندـناسر  تمدـخ  رد  فالتخا  زا  زیهرپ  تفلا و  یتسرد و  یگنهامه ، یلدمه ، هب  ار  جـح  نارازگراـک  سپس 
يورین نداتـسرف  رد  ییوجهفرـص  رب  نینچمه  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  داد . یتارکذـت  اـهراک ، دوبهب  تالکـشم و  عفر  هراـبرد  دـناوخ و 

تراظن و يزیرهمانرب ، تنواعم  زا  هنیمز  نیمه  رد  درک و  دیکأت  فرصم  يوگلا  حالـصا  لاس  رد  هژیوهب  تاناکما  زا  يریگهرهب  یناسنا و 
رگید رد  ار  ییوجهفرـص  هنیمز  تاناکما ، فرـصم  رد  ییوجهفرـص  اهتنواعم و  نیا  یناسنا  يورین  ندرک  مک  اـب  هک  تساوخ  یبایـشزرا 

هب هثعب ، تسرپرـس  يارب  اهنآ  يدـنمدوسان  اهشرازگ و  دـصرد  داتـشه  ندرمـش  دـئاز  اب  هنیمز  نیمه  رد  يو  دـنروآ . مهارف  زین  اـهشخب 
ییاهشرازگ لاسرا  هب  اهنت  دـنزیهرپب و  زارد  ياـهشرازگ  لاـسرا  هیهت و  زا  هک  درک  شرافـس  يربهر  هثعب  رد  اهتیریدـم  اـهتنواعم و 

نانآ ناوراک ، نایناحور  ای  ناریدـم  هب  دوخ  ياهيروآدای  زا  يرگید  شخب  رد  وا  تسا . دـنمدوس  اهنآ  هرابرد  یناسرعالطا  هک  دـنزادرپب 
. دننک هیجوت  هنیمز  نیا  رد  ار  نانآ  هک  تساوخ  نالوئسم  زا  داد و  زیهرپ  زیگناهقرفت  راک  هنوگره  هب  ندز  تسد  زا  ار 

یناریا نایجاح  یتشگرب  ياهزاورپ  لکـشم  لح  هزیگنا  هب  ناـمزاس  نیا  هتفاـی  ناـماس  ياـهراک  زا  یـشرازگ  زین  يدورهق  راـسکاخ  ياـقآ 
رب یناریا  هورگ  ياههمانرب  هرابرد  اهيدوعـس  ینارگن  هب  نینچمه  يو  داد . ربخ  يدوعـس  یّلحم  نالوئـسم  اب  تبثم  لماعت  زا  درک و  هضرع 

عـضو ترایز ، جـح و  نامزاس  سیئر  درک . هراشا  اهنآ  ندرب  نایم  زا  يارب  هتفریذـپ  تروص  ياهراک  یهورگ و  ياههناسر  يزاـسوج  رثا 
. درک فیصوت  شمارآ  اب  هارمه  یتشادهب ، تاکن  تیاعر  ببس  هب  آ »  » يازنالوفنآ يرامیب  هرابرد  ار  یناریا  جاجح 

روما تسارح ، تنـسلها ، تیریدـم  یغیلبت ، یگنهرف - روما  تیریدـم  یبایـشزرا ، تراظن و  يزیرهماـنرب ، تنواـعم  نالوئـسم  نآ  زا  سپ 
زین یکشزپ  ییارجا و  نایناحور ،
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اهنآ زا  ییاههراپ  هک  دـندرک  هضرع  هنیدـم  زا  ناشیاهورین  لاقتنا  همرکم و  هکم  رد  دوخ  يارجا  تسد  رد  ياـهراک  زا  یهاـتوک  شرازگ 

: دوشیم شرازگ  نینچ 
؛ تسا لایر  هس  نونکا  اما  دشاب ، يدوعس  لایر  هدزاود  دیاب  هبّوصم  هیاپ  رب  یگنهرف  ياهراک  هنیمز  رد  رئاز  ره  هنارس 

؛ دناهدش راچد  اههرود  اهسالک و  يرازگرب  يارب  بسانم  ناکم  دننام  یتاناکما  دوبمک  هب  اهلته ، زا  یخرب  رد  تنسلها  نارئاز 
؛ دریگیم همشچرس  اهناوراک  ناریدم  راتفر  هویش  زا  یتشگرب ، ياهزاورپ  هرابرد  یناریا  جاجح  بارطضا  ینارگن و  زا  یشخب 

يوق نامگ  هب  زین  وا  هک  دراد  دوجو  يرامیب  نیا  هب  كوکشم  درف  کی  اهنت  تسا و  هدشن  هدید  یناریا  نارامیب  رد  آ »  » ِيازنالوفنآ يرامیب 
، نارئاز نایم  رد  هدـش  داجیا  یناور  وج  ربارب  رد  یگداتـسیا  هزیگنا  هب  هنیمز  نیا  رد  تسرد  یناسرعالطا  تسین . راچد  آ »  » يازنـالوفنآ هب 

؛ دیامنیم ریزگان 
. دوشیم هتسب  زامن  ییاپرب  ماگنه  يربهر  هثعب  نوگانوگ  ياهشخب  ياهرتفد 

( هجحلا يذ  مشش   ) رذآ مود  ود -

نیمزرـس هب  مارحلا  هللاتیب  جاجح  تمیزع  هناتـسآ  رد  جـح ، نارازگراـک  هیقفیلو و  هدـنیامن  روضح  اـب  هثعب  یگنهاـمه  ياروش  تسـشن 
يزاسهنیمز زا  یشرازگ  یگنهرف  ییارجا و  نالوئسم  تسشن  نیا  رد  دش . رازگرب  همرکم  هکم  رد  هجحلايذ  مشش  هبنشهس  حبـص  تافرع ،

انم رد  یحادـم  ینارنخـس و  یگنهرف و  ياهنییآ  تافرع و  نیمزرـس  رد  هفرع  ياعد  ناکرـشم و  زا  تئارب  نییآ  يرازگرب  تامدـقم  يارب 
. دندرک هضرع 

هقرفتم دارفا  دورو  زا  تافرع ، رد  یگتفشآ  هقرفت و  داجیا  وردنت و  دارفا  هدافتسا  ءوس  زا  يریگولج  هزیگنا  هب  هک  دش  رّرقم  تسشن  نیا  رد 
دوش و زیهرپ  مسارم  يرازگرب  لحم  نوماریپ  ياهنابایخ  ندروآ  دنب  زا  دوش . يریگولج  تئارب  مسارم  يرازگرب  هطوحم  هب 
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هب روضح  تروص  رد  زین  مسارم  دـسرن . یبیـسآ  مسارم  هب  ات  دـنریگب  رظن  رد  ار  یکرحت  ره  دـنیاپب و  ار  عاضوا  دـیاب  تاـماظتنا  ياـهورین 

هفرع ياعد  مسارم  نامز  ندش  ینالوط  زا  : » درک هیـصوت  یناریا  جاجح  تسرپرـس  نینچمه  دوشیم . زاغآ   9 تعاس 30 / رد  مدرم  ماگنه 
«. دینک زیهرپ 

( هجحلايذ مهدزاود   ) رذآ متشه  هس -

رد دـش . رازگرب  هثعب  لحم  رد  هامرذآ ) متـشه   ) هجحلايذ مهدزاود  قیرـشت ، مایا  زا  سپ  يربهر  هثعب  یگنهامه  ياروش  تسـشن  نیتسخن 
ندش ارجا  و   ] رصعیلو ترضح  تایانع  دنوادخ و  نارکیب  ياهفطل  زا  يرازگساپس  اب  يربهر  مظعم  ماقم  هدنیامن  تسخن  تسـشن  نیا 

: تفگ درک و  رکـشت  جـح  نامزاس  هثعب و  یناسرعالطا  یگنهرف و  ییارجا ، نانکراک  همه  زا  راظتنا ، دـح  زا  رتهب  جـح  کسانم  لاـمعا و 
. مینک هضرع  مدرم  يربهر و  هب  ینتفریذپ  ياهمانراک  میناوتب  جح  نایاپ  ات  یهلا  تایانع  یگتسویپ  اب  هک  میراودیما 

زا ناکرـشم ، زا  تئارب  نییآ  يرازگرب  هرابرد  نانمـشد  ياـهيزاسوج  و  ( 1388  ) مایـس جـح  هبرجت  اب  تساوخ  جـح  نارازگراک  زا  يو 
، تسـشن نیا  رد  زین  هثعب  نوگانوگ  ياهشخب  نالوئـسم  دـنزیهرپب . زیگناهقرفت  نانخـس  نتفگ  هدـننککیرحت و  ياـهراتفر  هب  ندز  تسد 

. دندرک هضرع  هفّرشم  رعاشم  رد  دوخ  ياهراک  زا  یشرازگ 
شالت زا  نارئاز ، ناکـسا  لحم  یگتفرگبآ  اـهرداچ و  همه  طوقـس  هفرع و  بش  ناـفوط  تخـس و  ناراـب  هب  هراـشا  اـب  هکم  داتـس  سیئر 

يزاسهدامآ اهرداچ و  رد  ندرک  نهپ  يارب  نولیان  دـننام  ییاهزاین  ندروآ  مهارف  اهرداچ و  عیرـس  ندرک  اپرب  رد  ییارجا  لـماوع  هفقویب 
. دوب دنسرخ  اهزور  نیا  رد  یلکشم  ره  دوبن  زا  يو  داد . ربخ  تعاس  جنپ  رد  اهنآ 

همه دوش و  يریگولج  هبدـن  ياعد  مسارم  يرازگرب  رد  یگدـنکارپ  زا  اـت  درک  هضرع  توص  هعـسوت  هراـبرد  يداهنـشیپ  ییارجا ، نواـعم 
. دننک هدافتسا  هثعب  هفرع  ياعد  مسارم  زا  دنناوتب  نارئاز 
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کی يراذـگاو  لیلد  هب  لاس 88 ، رد  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  نواـعم  رکـسع  یـضاق  ياـقآ  باـنج  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  هتفگ  هب 

رد یناوارف  دارفا  تفای و  شهاک  رایسب  يروضح  تاعجارم  رامـش  نارئاز ، هب  یناسرعالطا  اروش و  نیا  ياضعا  زا  کی  ره  هب  نفلت  هرامش 
. دنتفرگیم خساپ  دندرکیم و  حرطم  ار  دوخ  یعرش  لئاسم  ینفلت  طابترا  اب  زورهنابش  فلتخم  تاعاس 

اهنیا زا  رتهب  انم  رد  نامدای  مسارم  درک  داهنـشیپ  دناوخ و و  یندوتـس  ار  انم  مسارم  ود  تافرع و  نییآ  يرازگرب  هثعب ، یگنهرف  روما  ریدـم 
ساسا نیا  رب  دوش . يرازگـساپس  نایناحور  ناریدم و  زا  معا  جح  نارازگراک  همه  زا  هکلب  دوشن ، لیلجت  نایناحور  زا  اهنت  ات  دوش  رازگرب 
ینارئاز يارب  هرونم  هنیدم  رد  دش  ررقم  نینچمه  دیآ . مهارف  رتلماک  تروص  هب  مسارم  نیا  يرازگرب  تامّدقم  هدـنیآ  لاس  رد  دـش  ررقم 

. دوش رازگرب  لیمک  ياعد  مسارم  دنوشیم ، هنیدم  مزاع  هکم  زا  هک 
ياهنییآ زا  ار  دوخ  يدنـسرخ  داد و  ربخ  انم  مسارم  نانارنخـس  هرابرد  نوگانوگ  ياـهرظن  زا  تراـظن  یبایـشزرا و  يزیرهماـنرب ، نواـعم 

لماک يزاسادـج  رب  هضرع و  یـشرازگ  زین  ینابرق  لقن و  لمح و  تالکـشم  زا  یخرب  زا  يو  درک . مالعا  انم ، تاـفرع و  رد  هدـش  رازگرب 
. دنوشن دراو  نادرم  شخب  هب  قلَح  ماگنه  ناوناب  ات  درک  دیکأت  هدنیآ  رد  نانز  نادرم و  ياهسیورس 

جـح و  » هب لاسما  جـح  يراذـگمان  هب  هجوت  اب  انم ، تافرع و  ياهنییآ  رد  راظتنا  عوضوم  رد  ياهمانرب  دوبن  زا  هثعب  نایناحور  روما  نواعم 
. درمش دوبمک  ار  نیا  درک و  هلگ  راظتنا »

زا یخرب  يارجا  هراـبرد  داد و  حیــضوت  اـنم ، مـسارم  ياهینارنخــس  هراـبرد  اهدـقن  زا  یخرب  هـب  خــساپ  رد  شهوژپ  شزوـمآ و  نواـعم 
هعلاطم راتـساوخ  هثعب  للملانیب  تنواعم  یملع  تئیه  وضع  درک . يروآدای  یتشادـهب  تامدـخ  هرابرد  ( 1387  ) هتشذگ لاس  ياهمیمصت 

رد هدش  ارجا  ياههمانرب  اب  ات  دش  رعاشم  رد  یگنهرف  ياهتیلاعف  هرابرد  رتشیب 
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نارئاز ات  دـش  یبرع  نحل  اب  هفرع  ياعد  تئارق  راتـساوخ  نینچمه  وا  دـشاب . زیامتم  توافتم و  روشک ، لخاد  دـجاسم  اههینیـسح و  حـطس 

هیکت یتشادهب و  ياهراک  یهدناماس  هرابرد  درک و  دیکأت  یتوص  هناماس  ندوبن  هدـنرازآ  رب  يو  دـنربب . هرهب  نآ  زا  دـنناوتب  زین  نابزبرع 
. داد رکذت  نآرق  رب  رتشیب 

ریبدت اب  نآ  ندوب  رثؤم  زا  دوتس و  ناکرشم  زا  تئارب  مسارم  يرازگرب  هرابرد  يدوعس  نالوئسم  اب  ار  طابترا  يرارقرب  هثعب  تنس  لها  ریدم 
. درک فیصوت  نایعیش  تنس و  لها  تالکشم  لح  يارب  ياهبرجت  ار  نآ  داد و  ربخ  یناریا  جاجح  تسرپرس  هیقفیلو و  هدنیامن 

ینابطاخم رد  نآ  یفنم  راثآ  هعلاطم  راتساوخ  جح ، مسوم  اب  نامزمه  یمالسا  يروهمج  يامیـس  ناوارف  ياههمانرب  زا  يرازگـساپس  اب  يو 
. درک يرازگساپس  لکش  اوتحم و  رد  لوحت  لیلدهب  رئاز »  » هیرشن زا  نینچمه  وا  دننک . رفس  نیمزرس  نیا  هب  دنناوتیمن  هک  دش 

سیئر يربهر و  هدـنیامن  زا  درک و  یباـیزرا  یفنم  ازنـالوفنآ  يراـمیب  هراـبرد  ناریا  رد  ار  تاـغیلبت  ياـضف  هثعب ، تظاـفح  شخب  لوئـسم 
. دوش رازگرب  رتدوز  هنالاس ، یتاعوبطم  هبحاصم  درک  داهنشیپ  يو  دنشیدنیب . يریبدت  نآ ، اب  هلباقم  يارب  تساوخ  ترایز  جح و  نامزاس 
نآ داد و  ربخ  ناریا  هّدج و  هاگدورف  رد  جاجح  هنیطنرق  هرابرد  ناریا  تشادهب  ترازو  همانشخب  رودص  زا  زین  جح  یکشزپ  تئیه  سیئر 

ترازو تامیمـصت  هلمج  زا  دـناهدرازگن . جـح  هاگچـیه  ییوـگ  هک  درمـش  یناـسک  زا  ار  نآ  ناگدـننکرداص  تـسناد و  یندـشانارجا  ار 
مارحلا تیب  نارئاز  هب  ییاریذـپ  ياهنلاس  يراذـگاو  ندوب  عونمم  هیغالبا  رودـص  نایجاح ، تشگزاب  هب  هتفه  کی  زا  رتمک  رد  تشادـهب 

. دوب
یتسردان زا  هدمآرب  ار  اهنآ  درک و  فیـصوت  ُکبـس  دننکیم ، یهجوتیب  اهنادب  نارئاز  هک  ار  یتامیمـصت  نینچ  یناریا  جاجح  تسرپرس 

يربهر هدنیامن  اب  نیمزرس  نیا  رد  نارئاز  تیلوئسم  : » درک دیکأت  يو  تسناد . جح  مسوم  زا  شیپ  تشادهب  ترازو  ياهینیبشیپ 
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«. درک لیمحت  نارئاز  هب  ار  یمیمصت  ناوتیمن  یگنهامه  نودب  تسا و 

نارامیب رامـش  هکنانچ  درمـش ؛ ییانثتـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  نایناریا  يرازگجح  خیرات  رد  لاس 88  رد  ار  نارامیب  راـمآ  شهاـک  وا 
زکرم رد  رامیب  هدـفه  اهنت  تفگ : وا  دـناهدوب . هتـشذگ  ياهلاس  رد  نارامیب  رامـش  زا  یمین  انم ، ناراـمیب  مهد و  کـی  تاـفرع  رد  يداـع 

. تسا یلاخ  اهتخت  دصرد  دون  دناهدش و  يرتسب  یکشزپ 
زا تئارب  مسارم  یناریا و  نارئاز  دض  رب  يدوعس  ناتـسبرع  رد  یتاعوبطم  ياهناسر و  مارآان  ياضف  هب  هراشا  اب  زین  ضایر  رد  ناریا  رادراک 

تاـماقم اـب  ار  تبثم  لـماعت  هنارگنـشور و  ياـههبحاصم  دوتـس و  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  رد  ار  گـنهامه  بوخ و  تیریدـم  ناکرـشم ،
. درمش دنمشزرا  ار  نانآ  ندرک  عناق  يدوعس و 

رد ار  اهنییآ  يرازگرب  درک و  هضرع  یتاحیـضوت  هدـش  حرطم  لئاسم  زا  ياهراپ  هراـبرد  تسـشن  نیا  ناـیاپ  رد  یناریا  جاـجح  تسرپرس 
نیا رد  دوجوم  ياهيزاسوج  هفرع و  بش  نافوط  داب و  یناریا و  ياهرداچ  عضو  هب  هجوت  اب  تفگ : درمـش و  دـنوادخ  فاطلا  زا  تاـفرع 

زا مسارم ، يرازگرب  يارب  طـیحم  ندرک  مهارف  لـیلد  هب  نم  دوـشن . رازگرب  نییآ  نیا  هک  تـفریم  ناـمگ  مـسارم ، نـیا  دـض  رب  نـیمزرس 
. دنداد تروص  یندوتس  يراک  عقاو  هب  هک  منکیم  رکشت  ییارجا  لماوع 

رد ار  دوخ  دنناوتن  نانآ  هک  دش  بجوم  يّوج  تالکـشم  داد : حیـضوت  ناکرـشم  زا  تئارب  مسارم  رد  یناریا  ریغ  نارئاز  ندوبن  هرابرد  يو 
. تشاد تیمها  مسارم  نیا  يرازگرب  لصا  لاس 88  رد  هژیوهب  دنناسرب . مسارم  يرازگرب  لحم  هب  ررقم  دعوم 

ار لکـشم  نیا  هک  تساوخ  ترایز  جـح و  نامزاس  سیئر  زا  تسا و  هتفای  شهاک  ناشرفـس  ناـمز  هک  داد  ربخ  ینارئاز  یحور  رثأـت  زا  وا 
. درک دیکأت  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  هب  هنازور  یناسرعالطا  رب  دننکن و  كرت  ار  نیمزرس  نیا  هتسکش  لد  اب  نارئاز  ات  دننک  ّلح 
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. دوش یگدیسر  ناشتالکشم  هب  رازگرب و  جراخ  میقم  رازگجح  یناریا  ياهناوراک  روضح  اب  ياهسلج  دش  ررقم  تسشن  نیا  رد 

اهرادید . 3

هنیدم فلا )

( هدعقلايذ مهدجه  نابآ / مهدزناپ   ) هنیدم داتس  ياضعا  کی -

. دنداد هضرع  اجنآ  رد  ناشتماقا  تسخن  هتفه  رد  داتس  نیا  تیلاعف  زا  یشرازگ  هنیدم ، داتس  نوگانوگ  ياهدحاو  نالوئـسم  رادید  نیا  رد 
آ»  » ِيازنالوفنآ يرامیب  هب  یناریا  نارئاز  يـالتبا  زا  یـشرازگ  خـیرات  نیا  اـت  هنیدـم ، رد  رقتـسم  ناتـسرامیب  سیئر  ناـیبلاط ، رتکد  هتفگ  هب 

يارب نانآ  همه  لماک  یگدامآ  راتساوخ  هنیدم ، داتـس  نایرجم  تامحز  زا  رکـشت  اب  رادید  نیا  رد  هیقفیلو  مرتحم  هدنیامن  تسا . هدیـسرن 
ود ياراد  ار  ياهدنب  ره  ترـضح  هک  ص )  ) ادخ لوسر  زا  یتیاور  لقن  اب  سپـس  دش و  مارحلا  هللا  تیب  نانامهیم  هب  تمدخ  نیرتهب  هضرع 
«، هرخآلا رما  امهب  رـصبی  نانیع  هبلق  یف  ایندلا و  رما  امهب  رـصبی  نانیع  ههجو  یف  ّالا و  دبع  نم  ام  : » دناهتـسناد نطاب  مشچ  ود  رهاظ و  مشچ 
هک مینیبب  ار  یقیاقح  زا  یخرب  مینکیم  ادـیپ  هک  یتریـصب  اب  دوش و  هدوشگ  ام  نطاب  مشچ  يوبن ، فیرـش  مرح  رانک  رد  مراودـیما  تفگ :

. دننکیم هدهاشم  اهنآ  یهلا  يایلوا 
همه يریگراک  هب  مان ، نیا  هب  ( 1388  ) لاسما يراذگمان  ییوجهفرـص و  رب  بالقنا  مظعم  ربهر  دیکأت  هب  هراشا  اب  یناریا  جاجح  تسرپرس 
راعش دح  رد  اهنت  يربهر  هیصوت  نیا  هک  دش  نآ  راتساوخ  دناوخ و  رثؤم  هنیمز  نیا  رد  یلاعت  قح  زا  یهاوخکمک  یلمع و  یملع و  ناوت 

. دنامن
فیصوت راوشد  ار  ییارجا  راک  ناسآ و  نارگید  راک  زا  ار  ندرک  داقتنا  دوخ  نانخـس  زا  يرگید  شخب  رد  يرهـشير ، يدمحم  هللا  تیآ 

نتفای زا  شیب  هک  دش  نیا  راتساوخ  درک و 
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. تسین نوصم  گرم  هظحل  ات  ناطیش  ياههسوسو  زا  سکچیه  اریز  مینک ؛ هجوت  دوخ  راک  بویع  هب  نارگید ، راک  بویع 

( هدعقلايذ مهدجه  نابآ / مهدزناپ   ) امیس ادص و  یمازعا  هورگ  ود -

زا یکی  سپـس  درک . هضرع  هورگ  نیا  يارجا  تـسد  رد  ياـههمانرب  زا  یـشرازگ  امیـس  ادـص و  یمازعا  هورگ  تسرپرـس  رادـید  نـیا  رد 
. دش نآ  عفر  يارب  يرهشير  هللاتیآ  شالت  راتساوخ  هنیدم ، هب  ندمآ  ماگنه  تالکشم  زا  ياهراپ  حرش  اب  هورگ  ياضعا 

جحلا  » يوبن ثیدـح  هب  دانتـسا  اب  یحو ، نیمزرـس  هب  امیـس  ادـص و  نامزاس  هداتـسرف  هورگ  تیلاعف  زا  رکـشت  اـب  هیقفیلو  مرتحم  هدـنیامن 
، نیاربانب تفگ : يو  تسوا . تیبرت  ددصرد  تالکـشم  هب  ناسنا  ندرک  التبم  اب  دنوادخ  هک  درک  فیـصوت  یهاگـشیامزآ  ار  جح  داهج ،»

. تسین لکشم  نودب  يونعم  رفس  نیا  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  مینک ، ششوک  تالکشم  عفر  يارب  دیاب  هکنآ  نیع  رد 
دنویپ باتزاب  رد  هک  تساوخ  امیـس  ادص و  هداتـسرف  هورگ  زا  راظتنا ، موهفم  اب  نآ  دـنویپ  و  ( 1388  ) لاسما جـح  یگژیو  هب  هراشا  اب  يو 
هکلب مالـسا  ناهج  تالکـشم  لح  راظتنا  یجنم  راظتنا  : » دوزفا راظتنا  تسرد  موهفم  حرـش  رد  سپـس  دـننک . شالت  راـظتنا  هلوقم  اـب  جـح 

، دش دـهاوخ  لح  يزیرنوخ  گنج و  ای  هزجعم  اب  ناهج  تالکـشم  دـننکیم  نامگ  هک  ياهدـع  رادـنپ  فالخرب  اما  تسا ، تیرـشب  ناهج 
ار مدرم  ناوتیمن  رابجا  روز و  اب  مینک . مهارف  ار  نآ  هنیمز  دیاب  ام  تسا و  يزاسهنیمز  دنمزاین  نآ  تالکشم  لح  تیرـشب و  یجنم  روهظ 
زا دوخ  نامز  رد  مرکا 9  ربمایپ  دوش ، لح  رشب  تالکشم  روز  اب  ای  هزجعم  اب  هک  دوب  نیا  ربانب  رگا  دومن ؛ لح  ار  تالکشم  درک و  تیاده 

«. تسین نینچ  یهلا  تیشم  یلو  درکیم ، لح  ار  تالکشم  قیرط  نیا 
نیرتمهم زا  ار  یمالسا » تما  هملک  تدحو  ، » دوخ نانخس  هلابند  رد  يرهشير  هللاتیآ 
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زا يزارف  تسا ، هملک  تدحو  مالسا  ناهج  تالکشم  لح  دیلک  هک  ینیمخ / ماما  نانخـس  هب  دانتـسا  اب  درمـشرب و  یجنم  روهظ  ياههنیمز 

غیلبت توعد و  اب  دناهدرک ، يراشفاپ  نآ  رب  میرک  نآرق  فیرش و  مالسا  هک  تدحو  نیا  : » درک لقن  حرـش  نیا  هب  ار  ماما  ترـضح  نانخس 
 ...«. تسا جح  هضیرف  يارب  نیملسم  عامتجا  نامز  رد  همظعم  هکم  غیلبت  توعد و  نیا  زکرم  دیآ و  دوجو  هب  دیاب  رادهنماد 

هرابرد ًهفرعم ،» لضفا  مکلـضفا   » هک ع )  ) قداص ماـما  هتفگ  هب  دانتـسا  اـب  داد و  زیهرپ  رگیدـکی  هراـبرد  ینیبدـب  فـالتخا و  زا  ار  همه  يو 
یناهج تموکح  نازاسهنیمز  یگژیو  نیرتمهم  تسناد و  یتایح  هعماج  يارب  ار  نآ  درک و  يروآداـی  تریـصب  شنیب و  تفرعم و  تیمها 

رد هک  ییاههمانرب  اب  دننک و  راک  هنیمز  نیا  رد  هک  تساوخ  امیس  ادص و  هداتـسرف  هورگ  زا  درمـشرب و  نانآ  تریـصب  ار   ] يدهم ترـضح 
ناهج رد  یمالـسا  تما  تدحو  یمالـسا و  يروهمج  رد  يربهر  روحم  رب  هملک  داحتا  یتسود و  تدـحو و  هب  دـنزاسیم ، نیمزرـس  نیا 

. دننک کمک 
جح زا  هک  یمایپ  ص ،)  ) يوبن مرح  رانک  رد  تریـصب  تفرعم و  رون  بسک  اب  درک : دیکأت  دوخ  نانخـس  نایاپ  رد  یناریا  جاجح  تسرپرس 

یمالـسا تما  مدرم و  تدـحو  ادابم  ات  ینیبدـب ؛ هقرفت و  فـالتخا و  هن  دـشاب  تبحم  تفلا و  یتسود و  تیوقت  تهج  رد  دوشیم  لاـسرا 
. دنیب بیسآ 

( هدعقلايذ مهدزون  نابآ / مهدزناش   ) هنیدم یکشزپ  هورگ  هس -

رداـک بولطم  عضو  زا  يربهر ، مظعم  ماـقم  هدـنیامن  زا  ینادردـق  اـب  رادـید  نیا  زاـغآ  رد  یکـشزپ  هورگ  سیئر  زاـسیلح ، رتـکد  ياـقآ 
میت یگدامآ  یناریا ، نارئاز  ینامرد  یتشادـهب و  عضو  ندوب  هنیهب  زا  داد و  شرازگ  هنیدـم  رد  رقتـسم  ناتـسرامیب  هب  ناعجارم  یکـشزپ و 

بـسانم يریگمیمـصت  راتـساوخ  نینچمه  وا  داد . ربخ  آ »  » ِيازنالوفنآ هب  نانآ  يـالتبا  تروص  رد  نارئاز  هب  تامدـخ  هضرع  رد  یکـشزپ 
ات دش  یکشزپ  رابخا  شخپ  یگنوگچ  هرابرد 
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. دبای شهاک  هراب  نیا  رد  ینارگن  لماوع 

رد یناریا  نارئاز  ینامرد  یتشادهب و  عضو  هکنیا  زا  هرونم  هنیدم  هب  هداتسرف  یکـشزپ  هورگ  زا  يرازگـساپس  اب  يرهـشير  هللاتیآ  سپس 
ترضح تیانع  فطل و  ار  نیا  دش و  دنسرخ  رایـسب  تسا ، هتفای  شهاک  زین  يداع  ياهيرامیب  یتح  هدش و  رتهب  هتـشذگ  لاس  اب  شجنس 

. دناوخ شیوخ  هناخ  نانامهیم  هب  قح 
يونعم ياضف  زا  ادابم  هک  درک  هیصوت  دیکأت و  ادخ  هناخ  نارئاز  هب  تمدخ  رب  داد و  ربخ  اهیبایزرا  رد  یکشزپ  رداک  يالاب  زایتما  زا  يو 

. دینامب مورحم  نیمزرس  نیا 
ياذـغ زا  ضیرم  مسج  هکناـنچ  درک : هظعوم  ار  نارـضاح  یـسیع 7  ترـضح  نابز  زا  دوخ ، نانخـس  هلابند  رد  یناریا  جاـجح  تسرپرس 

ادخ اب  تاجانم  تدابع و  هب  یلیمیب  هناشن  دربیمن . تذل  ادخ  تدابع  يونعم و  ياذـغ  زا  مه  ضیرم  ناج  حور و  دربیمن ، تذـل  عوبطم 
حور و یبایزرا  هب  ار  همه  وا  تسا . ایند  هب  هقالع  نآ  أشنم  ناـسنا و  ناور  حور و  يراـمیب  هناـشن  نیمزرـس ، نیا  تاـکرب  زا  ندربن  تذـل  و 

. میشاب شیوخ  ناور  حور و  يرامیب  نامرد  رکف  رد  میربیمن ، هرهب  يونعم  تاذل  زا  رگا  دناوخارف : شیوخ  ناور 
آ»  » ِيازنالوفنآ يرامیب  هب  یناریا  ینارئاز  يـالاب  دـصرد  يـالتبا  رد  تشادـهب  ترازو  ینیبشیپ  مراودـیما  دوزفا : رادـید  نیا  ناـیاپ  رد  وا 

يارب ود  ره  يرامیب ، ای  تحص  اما  دنوش ، قفوم  دوخ  کسانم  لامعا و  يارجا  رد  لماک  تمالـس  رد  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  دباین و  ققحت 
. دوشیم ورهبور  اهنآ  اب  هنوگچ  هک  تسا  ناسنا  ندومزآ 

( هدعقلايذ  22 نابآ / مهدزون   ) شهوژپ شزومآ و  تنواعم  نانکراک  ناریدم و  راهچ -

هنامیمـص رادـید  نیا  رد  دـندرک . رادـید  هثعب  لحم  رد  هیقفیلو  هدـنیامن  اب  زور  نیا  رد  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  ناـنکراک  ناریدـم و 
یضاق نیملسملا  مالسالاتجح و 
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، اتفتـسا ياروش   ) تنواعم نیا  نوگانوگ  ياهشخب  رد  لاعف  دـیدج  ياههرهچ  یفرعم  اـب  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  مرتحم  نواـعم  رکـسع ،
رب هرّونم  هنیدم  رد  ناشیا  فعاضم  تیلاعف  زا  یهاتوک  نانخـس  رد  تنواعم ) رتفد  جح ، باتک  نیودـت  یغیلبت ، یگنهرف و  روما  تاهوجو ،

تاسلج هنازور  يرازگرب  زا  هاتوک  شرازگ  نیا  رد  يو  درک . يرازگساپس  نانآ  تامحز  زا  تفگ و  نخس  لاس 88  رد  اهورین  شهاک  رثا 
. داد ربخ  اهناوراک  نایناحور  یلامتحا  ياهشسرپ  هب  ییوگخساپ  يارب  هرجش  دجسم  رد  روضح  کسانم ، شزومآ 

. درک ینادردق  نانآ  تامحز  زا  تفگ و  دماشوخ  شخب  نیا  رد  نالاّعف  ناریدم و  همه  هب  زین  يرهشير  يدمحم  هللاتیآ  نایاپ  رد 

عجارم ياههثعب  ياضعا  جنپ -

مظعم ماقم  هثعب  رد  روضح  اب  هدعقلايذ ) متسیب   ) هامنابآ مهدفه  هبنـشکی  فرـشا ، فجن  مق و  میقم  دیلقت  مظعم  عجارم  ياههثعب  ياضعا 
رفعج ضایف ، قاحـسا  تایآ : ماظع  عجارم  ياـههثعب  ناگدـنیامن  دـندرک . رادـید  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  يربهر و  هدـنیامن  اـب  يربهر ،

دیس یناتسیس ، یلع  دیس  یناجنز ، نیدلازع  دیس  یلیبدرا ، يوسوم  میرکلادبع  دیس  میکح ، دیعـس  دیـس  ینادمه ، يرون  نیـسح  یناحبس ،
رـصان یناگیاپلگ و  یفاص  هللافطل  یلمآ ، يداوج  هللادبع  یعناص ، فسوی  خیـش  يدورهاش ، يرئاح ، مظاکدیـس  یناجنز ، يریبش  یـسوم 

. دنتخادرپ دوخ  ياهرظن  هضرع  هب  جح  مهم  لئاسم  هرابرد  ياهناگادج  ياهرادید  رد  يزاریش  مراکم 
يرازگـساپس هنیدـم  هاگدورف  رد  اهراک  ندرک  ناسآ  رد  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  ياهشـشوک  زا  ماـظع  عجارم  یگدـنیامن  ياـهتئیه 
بیطخ تاماهتا  هب  ییوگخساپ  هزیگنا  هب  یملع  ياهراک  يارجا  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  اهتئیه ، ياضعا  زا  یخرب  نینچمه  دندرک .
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رد ینارگن  داجیا  زا  اههثعب  ياضعا  رتشیب  دندش . هنیمز  نیا  رد  یلمع  مادقا  راتـساوخ  دـندرک و  مالعا  نایعیـش  دـض  رب  یبنلادجـسم  هعمج 

. دندرک يدونشخان  راهظا  نآ ، هب  ندز  نماد  ازنالوفنآ و  هرابرد  مدرم 
اب تسرداـن  راـتفر  هب  ضارتعا  رد  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  هجراـخ  ترازو  ناگدـنیامن  ياـهراک  زا  یخرب  هب  هراـشا  اـب  يرهـشير  هللاتیآ 

مـسوم رد  یمالـسا » تدـحو   » رب داد و  زیهرپ  اهفالتخا  هب  ندز  نماد  يارب  نایطارفا  زا  یخرب  زیمآکیرحت  ياهراک  زا  ار  همه  ناـیعیش ،
. درک دیکأت  جح 

هرابنیا رد  مدرم  ینارگن  شهاک  هزیگنا  هب  تخادرپ و  تشادـهب  ترازو  درکلمع  دـقن  هب  مدرم ، رد  ینارگن  داجیا  هرابرد  زین  ناـیاپ  رد  وا 
. دنوشن ورهبور  یلکشم  اب  هنیمز  نیا  رد  نارئاز  دنوادخ ، فطل  هب  تفگ : داد و  رکذت  هناخترازو  نآ  نالوئسم  هب 

هکم ب )

( هدعقلايذ  28 نابآ /  25  ) همّرکم هکم  داتس  کی -

زا ترایز  جح و  نامزاس  سیئر  رادید ، نیا  زاغآ  رد  دندرک . رادید  جح  رد  هیقفیلو  هدنیامن  اب  هّکم  داتس  نوگانوگ  ياهشخب  نالوئسم 
يریگراکهب اب  يو  هتفگ  هب  داد . ربخ  نامزاس  نیا  رد  لاس 88  رد  فرصم  يوگلا  حالصا  اهراک و  همه  هب  کیتامتسیس )  ) دنمناماس هاگن 

هک تسین  هتشذگ  دننام  نونکا  دوزفا : يو  تسا . هتشاد  شیازفا  اجکرد  هتفای و  شهاک  فرصم  اجک  رد  هک  دش  دهاوخ  نشور  شور  نیا 
تروص يراک  هرابنیا  رد  قطانم  نالوئـسم  یـسررب  نودـب  میراد ، مک  اذـغ  رفن  هاجنپ  يارب  درک : مالعا  یناوراـک  سیئر  هنومن  يارب  رگا 

. تفر دنهاوخ  نایم  زا  زین  اهنآ  مارآ  مارآ  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یتالاکشا  هتبلا  دریگ .
هضرع زا  : » درک تساوخرد  شناراکمه  زا  تسشن  نیا  رد  زین  هکم  داتس  سیئر 
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تـسرپرس شـسرپ  هب  خساپ  رد  يو  دنهد .» خساپ  تسـشن  رد  هدش  حرطم  تاماهبا  اهشـسرپ و  هب  اهنت  دـنزیهرپب و  يرارکت  ياهشرازگ 

هدجه نونکات  هک  تساهتقرـس  لاس 88  رد  تالکـشم  نیرتمهم  زا  یکی  : » تفگ تالکـشم  لـئاسم و  نیرتمهم  هراـبرد  یناریا  جاـجح 
هک هتفرگ  تروـص  اـهنامتخاس  رد  يدزد  جـنپ  هدـش ، هدـیدزد  یناوارف  ياـهلوپ  اـهنآ ، زا  یخرب  هیاـپ  رب  هدیـسر و  هراـبنیا  رد  شرازگ 

. تسا هدرک  ریگتسد  ار  وا  ییاسانش و  ار  قراس  سیلپ  هناتخبشوخ 
درادن دوجو  یلکـشم  تاکرادت  شخب  رد  تفای . دهاوخ  شیازفا  مه  اهسوبوتا  دادـعت  نارئاز ، شیارفا  هب  هجوت  اب  لقن  لمح و  شخب  رد 
نکسم هنارـس  نیمزرـس ، نیا  هب  هداتـسرف  جاجح  شهاک  لیلد  هب  لاسما  هک  دنوش  هیجوت  نارئاز  تسا . بوخ  نکـسم  شخب  رد  عاضوا  و 

«. تسا هتفای  شیازفا  نانآ 
دوبمک فرصم ، يوگلا  حالصا  رد  لاسما  ياهراک  دنیآرب  رگا  درک : يروآدای  تسشن  هلابند  رد  یبایشزرا  تراظن و  يزیرهمانرب ، نواعم 

زا شرازگ  هس  مکتسد  اریز  دوب ؛ رانکرب  دیاب  هنیمز  نیا  رد  طیرفت  طارفا و  زا  ور ، نیا  زا  درادن . یبوخ  باتزاب  دشاب ، اهناوراک  رد  اذغ 
. تسا هدمآ  اهلته  رد  اذغ  دوبمک 

رود رایسب  ُهن  هقطنم  تفگ : دش و  رهش  حطس  رد  نارئاز  یگدنکارپ  زا  يریگولج  نکسم و  شخب  یـسررب  راتـساوخ  نینچمه  برع  ياقآ 
. دراد یپ  رد  یتالکشم  يرود  نیا  تسا و 

هب رتشیب  يرازگتمدـخ  يارب  صالخا  ناوت و  شیازفا  رب  دـیکأت  جـح و  نایرجم  زا  يرازگـساپس  اب  يرهـشير  يدـمحم  هللاتیآ  نایاپ  رد 
مهم رایسب  نآ  رد  ادخ  رکذ  هک  ٍتا  دوُدْعَم  ٍماَّیَأ  ِیف  َهللا  اوُرُکْذا  َو  درک : فیـصوت  تامولعم » مایا   » نآرق هاگن  زا  ار  هجحلايذ  ههد  جاجح ،
اهنت ادخ  رکذ  هتبلا  دراد . ناسنا  ناور  حور و  رد  يرتشیب  رثا  مایا  نیا  رد  یلو  تسا ، بوخ  یلاح  ره  رد  ادخ  دای  دـنچ  ره  : » دوزفا تسا و 

رکذ هکلب  تسین ، یناسل  رکذ 
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«. دنرگیدکی لّمکم  اهنآ  همه  هک  تسادخ  رکذ  ماسقا  زا  زین  یبلق  رکذ  یلمع و 

هک دنـشاب  ادخ  دای  هب  راتفگ  راتفر و  لامعا و  رد  هراومه  ادخ ، هناخ  نارئاز  هب  تمدخ  نیع  رد  : » تساوخ جح  ییارجا  نارازگراک  زا  يو 
«. تسا یمدآ  بلق  تینارون  افص و  بجوم 

مک ياـنعم  هب  فرـصم  يوگلا  حالـصا  : » دـش روآداـی  ع )  ) ماـما زا  یتیاور  هب  دانتـسا  اـب  دوخ  نانخـس  ناـیاپ  رد  یناریا  جاـجح  تسرپرس 
لاوما رد  هژیو  هب  تسا ؛ هداهن  ام  رایتخا  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یتاناکما  زا  ندرک  فرـصم  تسرد  يانعم  هب  هکلب  تسین ، ندرک  فرـصم 

«. تسا تیمها  زئاح  هنیمز  نیا  رد  تقد  هک  یتلود 

( هدعقلايذ  28 نابآ /  25  ) همّرکم هکم  یکشزپ  تئیه  ود -

هب هداتسرف  یکـشزپ  تئیه  سیئر  زاسیّلح  رتکد  رادید  نیا  زاغآ  رد  درک . رادید  یناریا  جاجح  تسرپرـس  اب  همّرکم  هکم  یکـشزپ  تئیه 
لهچ ات  اهنآ  رب  تفگ : داد و  ربخ  همرکم  هکم  رد  یناتـسرامیب  ياهتخت  يدـصرد  لهچ  شیازفا  زا  تئیه ، نآ  ياـضعا  یفرعم  اـب  جـح ،

. دننارامیب هب  تاناکما  هضرع  هدامآ  یصصخت  قوف  یصصخت و  شخب  رد  تخت  دص  لاسما  ور ، نیا  زا  دوزفا و  ناوتیم  رگید  تخت 
زا رتمهم  بّرجم و  یناسنا  يورین  ندمآ  هنیدـم ، هکم و  سدـقم  ياهناکم  رد  رتشیب  تفاظن  بسانم ، ياوه  دـننام  یلماوع  هب  هجوت  اب  يو 

. درک یبایزرا  رتهب  هتشذگ  لاس  اب  شجنس  رد  ار  نارئاز  تشادهب  تمالس و  عضو  دنوادخ ، تیانع  فطل و  همه 
شیازفا زا  لاس 88 و  نارامیب  هرابرد  رتشیب  تقد  زا  درک و  هضرع  هاتوک  یشرازگ  رادید  نیا  رد  زین  هکم  ناتـسرامیب  سیئر  يردان ، رتکد 

ربخ همرکم  هکم  رد  وی  یس . يآ . سنالوبمآ  هاگتسد  ود  وی و  یس . يآ . تخت  تسیب  يزادناهار  هدش و  لقتنم  ياهوراد  يدصرد  دصیس 
. داد
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رد ار  یکشزپ  تامدخ  اهراک و  نیرتنیگنس  اهناوراک ، رد  ناشناراکمه  یکشزپ و  تئیه  زا  رکـشت  اب  نایاپ  رد  جح  رد  هیقفیلو  هدنیامن 

نانامهیم هب  هکنانچ  تساوخ ، ناکشزپ  زا  دش و  هجحلايذ  تلیـضفاب  مایا  زا  رتهب  يریگهرهب  راتـساوخ  يو  درک . ینیبشیپ  قیرـشت »  » مایا
لفاغ وا  ینابز  رکذ  ادـخ و  دای  زا  تسا - یلاعت  قح  یلمع  رکذ  قیداصم  تامدـخ و  نیرتهب  زا  هک  دـننکیم - یگدیـسر  دـنوادخ  راـمیب 

. تسا رثؤم  رایسب  ناسنا  یگدنز  رد  زین  نیا  هک  دنوشن 

( هجحلايذ مکی  نابآ /  27  ) انبم تنواعم  نابایشزرا  نارظان و  هس -

هک رادید  نیا  رد  دندرک . رادید  همرکم  هکم  رد  جح  رد  هیقفیلو  هدنیامن  اب  یبایـشزرا  تراظن و  يزیرهمانرب ، تنواعم  نابایزرا  نارظان و 
جح رد  تنواعم  نیا  ياهراک  زا  هاتوک  یشرازگ  برع ، نیملسملا  مالـسالاتجح و  دوب ، رـضاح  نآ  رد  زین  ترایز  جح و  نامزاس  سیئر 

ناسانشراک نارظنبحاص و  زا  نت  تسیود  يراکمه  زا  يو  دوب . دیدج  راتخاس  اب  تنواعم  نیا  هبرجت  لاس  نیموس  هک  درک  هضرع  مایس 
رامـش هب  تنواعم  نآ  ياهتیلاعف  يرکف  هناوتـشپ  دـنوشیم و  رـضاح  جـح  مسوم  رد  بوانت  هب  هک  داد  ربخ  تنواـعم  نیا  اـب  ماـظن  دـشرا 

. دننکیم فرص  داهن  نیا  يارب  ار  دوخ  تقو  تعاس  هام 25  ره  رد  دنوریم و 
یـصصخت روما  رد  دوزفا : درمـشرب و  تنواعم  ياههمانرب  زا  جح ، مسوم  زا  سپ  هورگ  هس  ره  روضح  اب  ار  تسـشن  يرازگرب  برع  ياقآ 

. مینک هدافتسا  ناشیا  براجت  زا  ترایز  جح و 
رگید زا  هکم  هنیدـم و  قطانم  هب  ار  نانآ  نداتـسرف  لاس 88 و  رد  رفن  داـتفه  هب  رفن  زا 82  ار  تنواعم  نیا  ياـهورین  شهاـک  نینچمه  يو 

. درک دای  مایس  جح  ياهمیمصت 
. داد شرازگ  زین  اهناوراک  نایناحور  تامدخ  هژیوهب  ییارجا و  تامدخ  زا  نارئاز  تیاضر  زا  يربهر  هثعب  نواعم 
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حیبست شزرا  ماّیا و  نیا  رد  ادخ  دای  تیمها  يروآدای  تنواعم و  نیا  نایرجم  تامحز  زا  رکـشت  اب  رادـید  نیا  رد  زین  يرهـشير  هللاتیآ 
شهاـک هتبلا  دوزفا : تسناد و  لاس 88  رد  تراـیز  جـح و  ناـمزاس  يربهر و  هثعب  تسایـس  ار  تیمک » شهاـک  تیفیک و  شیازفا  ، » ادـخ

یبایشزرا و راک  رد  ریز  تاکن  رب  دناوخ و  ریذپناکما  يزیرهمانرب  اب  ار  تسایس  نیا  تیقفوم  وا  دنزن . ياهمطل  راک  تیفیک  هب  هک  یتّیمک 
: درک دیکأت  تراظن 

؛ اهشرازگ هضرع  رد  ساسحا  رصنع  تلاخد  زا  زیهرپ  شرازگ و  هضرع  رد  رظن  تقد 
؛ تسا رثؤم  اهشور  دوبهب  رد  هک  اهشرازگ  رابخا و  هضرع  رد  لاقتنا  تعرس 

؛ ناوراک یناحور  ای  ریدم  راک  رد  تلاخد  نودب  اهناوراک  روما  رد  تراظن 
. ناوراک ریدم  یناحور و  نأش  تیاعر 

هب هجوت  اب  دندید ، اهناوراک  یگنهرف  تیلاعف  رد  ییاهدوبمک  هچنانچ  تساوخ  نابایـشزرا  نارظان و  زا  نایاپ  رد  یناریا  جاجح  تسرپرس 
. دوش حالصا  اهراک  ات  دنهد  شرازگ  هراب  نیا  رد  اهتیلاعف ، نیا  ندوب  ون 

« شهوژپ شزومآ و  تنواعم   » نایراق یغیلبت و  یگنهرف ، هورگ  راهچ -

رب جـح ، رد  روشک  ینآرق  ناوراک  ياضعا  جـح و  یتاغیلبت  یگنهرف و  هورگ  اـب  رادـید  رد  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن 
نآرق دوش و  هتخادرپ  نآرق  عوضوم  هب  ردق  ره  تفگ : تسناد و  یگنهرف  لئاسم  نیرتمهم  زا  ار  راک  نیا  درک و  دـیکأت  نآرق  هب  نتخادرپ 

. تسین یفاک  مه  زاب  دوش ، هدافتسا  یگنهرف  ياههنیمز  رد  نوگانوگ  لاکشا  فلتخم و  حوطس  رد 
مه زاـب  مینک  شـالت  نازیم  ره  هب  دـسریمن و  ناـیاپ  هب  نآرق  میظع  هنیجنگ  هاگچـیه  درک : دـیکأت  يرهـشير  يدـمحم  دـمحم  هللا  تیآ 

هداعلا قوف  هدنزومآ و  رایسب  تاکن  زا  یکی  : » دندومرفیم تجهب  هللا  تیآ  مینک . هدافتسا  رتشیب  گرزب  هنیجنگ  نیا  رئاخذ  زا  میناوتیم 
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نآرق ظـفح  رب  نوزفا  هک  تسا  نیا  نآرق  ناـظفاح  ناـیراق و  يارب  هژیوهب  دـننکیم  راـک  گـنهرف  هصرع  رد  هک  یناـسک  همه  يارب  مـهم 
هدـمآ زین  تیب : لها  ثیداحا  رد  نآرق  ندوب  هدـنز  : » دوزفا يو  دـنمهفیم .» نآ  زا  ار  يدـیدج  تاکن  تسا و  هدـنز  نآرق  دـننک  ساسحا 

تسا و نآ  هدـننکلزان  رمع  يزارد  هب  نآرق  رمع  دریمیمن . هاگچـیه  هک  تسا  ياهدـنز  نآرق  دـنیامرفیم : یلقن  هیاپرب  رقاب 7  ماما  تسا .
«. تسا تومیال  یح  ادخ  نوچمه 

تـشاد رواب  دوب و  دقتعم  دیاب  : » داد خـساپ  نینچ  تسا »؟ هدـنز  نآرق  مینک  سح  هک  درک  دـیاب  هچ   » هک شـسرپ  نیا  هب  هیقفیلو  هدـنیامن 
نیا دـنک و  ادـیپ  رولبت  رواب  نیا  دـیاب  درک . شالت  سح  نیا  ییافوکـش  يارب  یلمع  یملع و  رظن  زا  دـیاب  نیا  رب  نوزفا  تسا . هدـنز  نآرق 
يارب تاراـشا  ماوع ، ندـناوخ  يارب  تاراـبع  تسا . یقیاـقح  فئاـطل و  تاراـشا ، تاراـبع ، لـماش  نآرق  هک  دوش  هدـنز  دوـجو  رد  سح 

تـساجنیا درک . هدافتـسا  نآ  زا  ناوتیم  اههنیمز  همه  رد  دوش ، ادیپ  سح  نیا  رگا  تسایبنا . صتخم  قیاقح  ایلوا و  يارب  فئاطل  صاوخ ،
ناوتیم نآرق  ندوب  هدـنز  هب  رواب  اب  مه  یگنهرف  راک  رد  دوزفا : يو  تشاد . دـهاوخ  يرگید  رثا  ریـسفت ، هدـنیوگ  نآرق و  يراق  نحل  هک 

«. درک ییامنرنه  اههنیمز  همه  رد 
ياهراک هضرع  يارب  جح  ياهتیفرظ  زا  هزادـنا  ره  تفگ : تسناد و  راذـگرثا  راوشد و  رایـسب  يراک  ار  یگنهرف  راک  هیقف  یلو  هدـنیامن 

ولج هب  ماگ  دـنچ  ای  کی  لاس  ره  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  اـهيزیرهمانرب  دـیاب  تسا . مک  مه  زاـب  دوش ، هدافتـسا  يزاـسگنهرف  یگنهرف و 
رتشیب و شالت  قیفوت  دنوادخ  مراودیما  دوزفا : جح  یگنهرف  ياهراک  نایرجم  همه  زا  رکـشت  اب  يو  تسا . هنوگنیمه  هللادمحب  هک  میـشاب 

«. دیامرف تیانع  ام  هب  جح  تیاهنیب  ياهتیفرظ  زا  يریگهرهب  يارب  ار  رتهب  يزیرهمانرب 
نآرق و نایراق  زا  رکـشت  اب  رادـید  نیا  رد  زین  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  نواـعم  رکـسع ، یـضاق  ياـقآ  باـنج  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح 

: تفگ یغیلبت  یگنهرف و  هورگ  ياضعا 
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«. دندیشخرد شوخ  دندرک و  ارجا  ار  ییوکین  ياههمانرب  لاس 88 ، جح  رد  یگنهرف  ناراکمه  جح و  هب  هداتسرف  نایراق  »

هثعب تنسلها » تیریدم   » نانامهیم نایرجم و  جنپ -

رادـید نیا  رد  دـندرک . رادـید  يربهر  مظعم  ماـقم  هدـنیامن  اـب  هاـمرذآ  مهن  يربهر ، هثعب  تنـس  لـها  تیریدـم  شخب  ناـنامهیم  اـضعا و 
لها ياهناوراک  رد  نانآ  ناوارف  شالت  لاس 88 و  نانامهیم  روضح  زا  دوخ  ناراکمه  یفرعم  زا  سپ  ناراطع  نیملسملا  مالسالاتجح و 

. درک رکشت  قیرشت  مایا  رد  هژیوهب  تنس 
رب ناوناب  هژیو  ماکحا  جارختسا  هزیگنا  هب  ءاتفتـسا  ياروش  اب  هرکاذم  لاس 88 و  رد  تنس  لها  هژیو  رئاز »  » هیرـشن هرامـش  هد  راشتنا  زا  يو 

. داد ربخ  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  تمه  هب  هدش  نیودت  یگنهرف  همانرب  يزاسیموب  تنس و  لها  یهقف  بهاذم  هیاپ 
رد روشک و  رد  هدنزرا  تامدخ  همشچرس  ار  نانآ  نانامهیم ، اضعا و  زا  ریدقت  تسـشن و  يرازگرب  زا  رکـشت  اب  زین  یندم  قاحـسا  يولوم 

یتدحو : » دوزفا يو  درک . زاربا  لاس 88  رد  تنسلها  جاجح  عضو  دوبهب  زا  ار  شايدنسرخ  دناوخ و  تنـسلها  نارئاز  يارب  جح  مسوم 
يارب رخآ  رد  تسا و  ینـس  هعیـش و  عفن  هب  ماظن و  عفن  هب  دـندرک ، لابند  ار  نآ  يربهر  مظعم  ماقم  هدرک و  يزیرهیاـپ  لـحار  ماـما  هک  ار 

«. درک رتشیب  تیقفوم  يوزرآ  ینس  هعیش و  ناناملسم  هب  يرازگتمدخ  رد  یمالسا  يروهمج 
نارئاز روـما  يریگیپ  يارب  هیقفیلو  هدـنیامن  زا  دـنتخادرپ و  دوـخ  ياـهرظن  هضرع  هب  تسـشن  نیا  رد  زین  تنـس  لـها  ياـملع  زا  يراـمش 
روشک حطـس  رد  هعیـش  تنـس و  لها  لماعت  ناـهاوخ  دـندرک و  رکـشت  شخب  نیا  هتـسیاش  تیریدـم  يارب  ناراـطع  ياـقآ  زا  تنـسلها و 

. دندش جح  مسوم  رد  نانآ  لماعت  نوچمه 
ناتسا زا  هک  یناسک  رتشیب  نس  تلوهک  هب  دانتسا  اب  نانارنخس  زا  یکی  نینچمه 
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رد ناتسا  نیا  جاجح  رامش  شیازفا  راتـساوخ  لاس 88 ، جح  رد  نانآ  مهـس  يدصرد  هاجنپ  فذح  هراشا  اب  دنوریم و  جـح  هب  ناتـسدرک 

. دش هدنیآ  ياهلاس 
تنسلها ياهناوراک  نایناحور  ییاناوت  یملع و  حطس  ياقترا  زا  تیریدم ، نیا  یعیش  نایناحور  زا  ینیسح ، نیملسملا  مالـسالاتجح و 

. درک يرازگساپس  لامک  هب  ور  دنور  نیا  رد  نارذگریثأت  زا  داد و  ربخ 
لیکـشت زاغآ  زا  : » تفگ ناراطع ، ياقآ  بانج  شخب و  نیا  ناگرزب  نانامهیم و  املع ، تامحز  زا  ریدـقت  اب  يرهـشير  هللاتیآ  نایاپ  رد 

روشک زا  جراخ  لخاد و  رد  نآ  تاـکرب  راـثآ و  دـشاب ، رتلـماک  رتهدرتسگ و  رتيوق و  شخب  نیا  هچ  ره  هک  دوب  نیا  رب  روصت  عمج  نیا 
راک یفیک  تفرشیپ  دشر و  هلاس  ره  هناتخبشوخ  دش . دهاوخ  یللملانیب  حطس  رد  ینـس  هعیـش و  لماعت  يارب  ییوگلا  دباییم و  شرتسگ 

«. دوشیم رتشیب 
ناناملسم مالسا و  دض  رب  ار  یناهج  رابکتسا  ياههئطوت  یناهج و  عاضوا  هک  تنس  لها  ياملع  زا  دوخ  نانخـس  زا  يرگید  شخب  رد  يو 
داهنـشیپ درک و  ریدقت  رایـسب  دنرادیمرب ، یتبثم  ياهماگ  ینـس  هعیـش و  تدحو  هار  رد  دـنراد و  یبسانم  يریگعضوم  دـننکیم و  كرد 

هعیش و يربهر ، مایپ  هب  هراشا  اب  وا  دوش .» شخپ  یمالسا  يروهمج  يامیس  زا  جح  مسوم  رد  تنسلها  ياملع  زا  نت  ود  ینارنخـس  : » درک
، یلدمه هب  ار  نانآ  تسناد و  اهینمـشد  اههنیک و  زا  يرایـسب  همـشچرس  ار  اهینامگدب  نیا  داد و  زیهرپب  رگیدـکی  هب  نظءوس  زا  ار  ینس 

. دناوخارف رگیدکی  هب  ینابرهم  تدحو و 
يارب اشفا و  ار  نارودزم  اعد ، ار  نارامیب  دـیاب  : » تفگ تسناد و  رودزم  ای  رامیب  ای  لهاج  اـی  ار  نکفاهقرفت  دارفا  یناریا  جاـجح  تسرپرس 

رد تنسلها  نارئاز  نارئاز و  همه  تالکشم  ّلح  يارب  نالوئسم  شالت  زا  دوخ  ینارنخـس  نایاپ  رد  يو  درک .» شالت  نالهاج  ندرکهاگآ 
. داد ربخ  ناوت  دح 
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هناگ هدزاود  قطانم  ياسؤر  شش -

درکلمع زا  هنیدم ، هکم و  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  قطانم  نالوئـسم  اب  رادید  رد  هامرذآ 88  مهن  جاجح ، تسرپرـس  هیقفیلو و  هدنیامن 
ناـشن اـهشرازگ  همه  : » تفگ دوب و  دنـسرخ  رایـسب  دـندش ، لیکـشت  مایـس  جـح  مسوم  رد  راـب  نیتـسخن  يارب  هک  هثعب  ياهیگدـنیامن 

. دننک راک  دیاب  يرتشیب  هعسوت  قمع و  توق ، اب  هک  تسا  هدوب  قفوم  هبرجت  کی  اهیگدنیامن  لیکشت  هک  دنهدیم 
يارب يربـهر  مظعم  ماـقم  هثعب  دـش . قطاـنم  نالوئـسم  ياههاگدـید  تارظن و  يدـنبعمج  يارب  نارهت  رد  ياهسلج  لیکـشت  راتـساوخ  يو 

یـسرتسد هثعب و  داتـس و  نایم  یگنهامه  ات  درک  اپرب  ییاهیگدـنیامن  هنیدـم  هکم و  يداتـس  ياهرتفد  راـنک  رد  لاس 88  رد  راـب  نیتسخن 
رد يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  یگدنیامن  رتفد  لوئسم  يرکاذ ، هللالضف  نیملسملا  مالسالاتجح و  دوش . رتناسآ  رتشیب و  نایناحور  نارئاز و 

تاسلج هتشاد و  هثعب  داتـس و  لماعت  رد  يرایـسب  ریثأت  قطانم  لیکـشت  : » تفگ هراب  نیا  رد  یـشرازگ  رد  هنیدم  هکم و  هناگهدزاود  قطانم 
«. تسا هدش  رازگرب  یگنهرف  یتراظن و  ياهشخب  رد  هثعب  ياهتنواعم  اب  يدنمدوس  يراک 

هب نارئاز  یـسرتسد  یـشیدنامه ، تاسلج  يرازگرب  هنازور ، تاسلج  يرازگرب  قطانم و  هب  اههغلبم  نداتـسرف  قطانم ، ياـسؤر  زا  يراـمش 
هلمج زا  ار  تایاکش  هب  عیرس  یگدیسر  اهناوراک و  ندشیـسراو  اهناوراک ، ناریدم  تیاضر  ناریدم ، يریذپتیلوئـسم  هثعب ، نالوئـسم 

. دندرمشرب قطانم  سیسأت  ياهدرواتسد 

جح نارازگراک  زا  يرازگساپس  تفه -

. دوب يربهر  هدنیامن  روضح  اب  راهان  تفایـض  هب  هکم  هنیدـم و  رد  جـح  ياههمانرب  نایرجم  شیامه  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ياههمانرب  زا 
دنترابع نییآ  نیا  هب  ناگدشتوعد 
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46 ص :
: زا

؛ هرّونم هنیدم  رد  نایناحور  ناطبار 
؛ هرونم هنیدم  رد  تنواعم  نیا  رگید  ياهشخب  یگنهرف و  تاهوجو ، ءاتفتسا ، ياروش  شهوژپ ، شزومآ و  تنواعم 

؛ همرکم هکم  رد  يربهر  هثعب  ییارجا  تنواعم  رد  لاّعف  نامداخ 
. همّرکم هکم  رد  اهناوراک  رترب  نایناحور 

تیلاعف هرابرد  دوخ ، هعومجم  دارفا  یفرعم  اب  هثعب  ياهنواعم  یناریا ، نایجاح  تسرپرـس  اب  جـح  نارازگراـک  ياهرادـید  زا  کـی  ره  رد 
. دندرکیم رکشت  نانآ  زا  جح  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  روضح  رد  دندادیم و  حیضوت  نانآ 

یگنهرف ییارجا و  ياهراک  هرابرد  ار  دوخ  ياهداقتنا  داهنشیپ و  اهرظنهطقن ، نایناحور ، زا  يرامش  اهناوراک ، رترب  نایناحور  تسـشن  رد 
هـضرع هب  زین  هثعب  ناـنواعم  تراـیز و  جـح و  ناـمزاس  سیئر  دـندش و  اـهناوراک  رد  دوجوم  تالکـشم  لـح  راتـساوخ  دـندرک و  حرطم 

: تسا نینچ  رترب  نایناحور  تاکن  زا  یخرب  دنتخادرپ . هراب  نیا  رد  یتاحیضوت 
؛ نارئاز لماح  ياهسوبوتا  يرهش و  لاقتنا  لقن و  ناماسیب  تیعضو 

ماظع عجارم  دید  زا  دنریگیم و  رارق  فقـس  ریز  هرجنپ  کیدزن  ياهفیدر  هک  انعم  نیا  هب  فقـس  نودب  ياهسوبوتا  رد  لکـشم  دوجو 
؛ دوب دنهاوخ  هرافک  تخادرپ  هب  فظوم  نارئاز  دنکیم و  قدص  اهنآ  هرابرد  لالظتسا »  » دیلقت

؛ دروآیم دیدپ  یتالکشم  هلئسم  نیا  تسا و  تیریدم  تسد  رد  نآ  هجدوب  اما  ناوراک ، ِهدهعرب  اهناوراک  یگنهرف  ياروش  تیلوئسم 
. دنشاب اهناوراک  نایناحور  هخرچ  رد  دیابن  دنتسین ، یسایس  تیحالص  ياراد  هک  ینایناحور 
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47 ص :
: دنتفگ نخس  اههتکن ، نیا  هرابرد  زین  هثعب  نانواعم  ترایز و  جح و  نامزاس  سیئر  هیقفیلو ، هدنیامن 

کیدزن ياـهلته  هـب  یناریا  جاـجح  یجیردـت  لاـقتنا  لـح ، هار  اـهنت  دراد و  یناوارف  تالکــشم  نارئاز  لـقن  لـمح و  دوـجوم  عـضو  رد 
ینونک عضو  رد  هرابنیا  رد  يرتبسانم  راکهار  رگا  هتبلا  دـبای . ققحت  راک  نیا  هدـنیآ  لاس  دـنچ  رد  میراد  دـیما  هک  تسا  مارحلادجـسم 

؛ میریگیم هرهب  نآ  زا  دوش ، هضرع 
ات دزادرپب  ار  نانآ  هرافک  هنیزه  دنهدب ، هرافک  دیاب  فّقـسم  ریغ  ياهسوبوتا  ندـش  راوس  رثا  رب  هک  ینارئاز  همه  هب  تسا  فظوم  نامزاس 

؛ دوش ّلح  هدنیآ  لاس  رد  لکشم  هکنیا 
يارجا يارب  دـناوتیم  اروش  دـنک ، ارجا  ار  اروش  تاـبوصم  دـهدیم ، وا  هب  ناـمزاس  هک  ياهجدوب  اـب  دراد  هفیظو  ریدـم  هکنیا  هب  هجوت  اـب 

هک دراد  یپ  رد  نآ  دننام  نامزاس و  زا  تساوخرد  دننام  یتالکشم  یناحور  هب  هجدوب  ندرپس  دنک . هدافتسا  هجدوب  نیا  زا  دوخ  تابوصم 
؛ تسین يو  هاگیاج  هتسیاش 

زارحا ناشتیحالـص  ناـنآ ، نداتـسرف  ماـگنه  دـنراد و  یـسایس  تیحالــص  یقـالخا ، یملع و  تیحالــص  رب  نوزفا  اـهناوراک  ناـیناحور 
هب يربهر ، ياهدومنهر  هیاپ  رب  هثعب  مینکیمن . فذـح  هخرچ  نیا  زا  يریگعضوم  ای  فرح  کی  لیلد  هب  اـهنت  ار  یناـحور  اـما  ددرگیم ،

دون رد  ات  درک  درط  ار  وا  دیابن  دراد ، لکـشم  ماظن  اب  دصرد  هد  یـسک  رگا  تخادرپ . دهاوخ  اهنآ  یلقادح  عفد  دارفا و  يرثکادح  بذـج 
. دوش راچد  لکشم  هب  زین  ماظن  اب  شايراکمه  دصرد 

روشک زا  جراخ  نایناریا  ياهناوراک  نایناحور  تشه -

هاـگیاپ شرازگ  هب  دـندرک . وگوتفگ  رادـید و  يرهـشير  هللاتیآ  اـب  روشک  زا  جراـخ  میقم  یناریا  ياـهناوراک  ناـیناحور  زا  یهورگ 
زا نت  دنچ  رادید ، نیا  رد  جح ، یناسرعالطا 
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48 ص :
روـشک زا  جراـخ  میقم  ناـیناریا  جـح  کـسانم  يارجا  هویـش  ندـش  رتـهب  يارب  دوـخ  ياهداهنـشیپ  حرط  هب  تسـشن  رد  رـضاح  ناـیناحور 

يزاسهدامآ هب  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  هک  دوب  اهداهنـشیپ  نیا  زا  روشک  زا  جراـخ  میقم  یناریا  جاـجح  يزاـجم  شزومآ  دـنتخادرپ .
یگنهامه يارب  ياهسلج  يرازگرب  زا  اهناوراک ، نایناحور  نانخس  ندینـش  زا  سپ  رادید ، نیا  رد  هیقفیلو  هدنیامن  دزادرپیم . نآ  دنیارف 

. داد ربخ  روشک  زا  جراخ  میقم  نایناریا  جح  تایلمع  ندش  هنیهب  يارب  يریگمیمصت  نانآ و  ياهداهنشیپ  یسررب  و 

هثعب ییارجا  تنواعم  ناراکمه  هُن -

درک و ینادردق  تنواعم  نیا  نایرجم  همه  زا  تسناد و  راذگرثا  رایسب  نیگنس و  ار  هثعب  ییارجا  تنواعم  ناراکمه  راک  هیقفیلو ، هدنیامن 
رد ار  اهنآ  دـیاب  هک  تسا  هتـشاد  ییاهيروآون  رئاز ،»  » هیرـشن پاچ  شخب  رد  هچ  رعـشم و  هسـسؤم  رد  هچ  هثعب  ییارجا  تنواـعم  : » تفگ

«. تفرگ یپ  زین  هدنیآ  ياهلاس 
دیلوت هب  يرتشیب  يروآون  رتهب و  تیفیک  اب  هدنیآ  رد  دنک و  لابند  اهشخب  همه  رد  ار  شاهزات  ياهراک  دیاب  ییارجا  تنواعم  : » دوزفا يو 

«. دزادرپب
«. دزادرپب یسررب  هب  رئاز »  » هیرشن تاحفص  همه  یگنر  پاچ  يارب  هک  تساوخ  هثعب  ییارجا  تنواعم  زا  یناریا  جاجح  تسرپرس 
ياـهشخب رد  هتفرگ  تروـص  ياـهيروآون  زا  یـشرازگ  رادـید  نیا  رد  يربـهر  مـظعم  ماـقم  هـثعب  ییارجا  نواـعم  هدازدـنوخآ ، دـیجم 

. درک هضرع  تنواعم  نیا  نوگانوگ 

یهورگ ياههناسر  هد -

زا دندوب ، هدش  رـضاح  هکم  رد  مایـس  جح  نییآ  يربخ  شـشوپ  يارب  هک  یناراگنربخ  عمج  رد  ترایز  جح و  روما  رد  هیقفیلو  هدـنیامن 
عضو دید  زا  هژیو  هب  یمومع  راکفا  رد  نآ  یفنم  تبثم و  ریثأت  لیلد  هب  ار  يراگنربخ  راک  درک و  ینادردق  نانآ  تامدخ 
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49 ص :
. درک فیصوت  مهم  قیقد و  فیرظ ، رایسب  روشک  ینونک  یسایس 

نیرفآ و لوحت  دوخ  هناسر  رد  دیاب  جح » راگنربخ  : » تفگ تسنادن و  یفاک  روشک  هب  ار  جح  ياهدادیور  رابخا و  بوخ  لاقتنا  اهنت ، يو 
. دشاب هتشاد  باتزاب  شاهناسر  رد  تسا ، هدش  هدیمان  راظتنا » جح و   » ناونع اب  هک  لاسما  جح  دشاب و  راذگریثأت 

رب ار  يرادـمقح  هزیگنا  نتـشاد  درک و  هراـشا  ناراـگنربخ  درکلمع  رد  تریـصب  رب  نـینچمه  تراـیز  جـح و  روـما  رد  هـیقفیلو  هدـنیامن 
نتفگ رد  نانآ  هزیگنا  اما  دـنیوگیم ، ار  قح  ناشدوخ  لایخ  هب  دـننیبیم و  ار  قح  اهیلیخ  : » دوزفا تسناد و  مدـقم  نتفگ  قح  ینیبقح و 

تفرگیم دوخ  نافلاخم  هب  نینمؤملاریما 7  هک  یلاکشا  : » داد حیـضوت  هراب  نیا  رد  ع )  ) یلع ماما  زا  یثیدح  رکذ  اب  يو  تسین .» قح  قح ،
يزورما ریبعت  هب  تسا و  لطاب  ناشهزیگنا  اما  دنیوگیم ، ار  قح  ینعی  لطابلا ؛» اهب  داری  ٍقح  ُهملک  : » دومرفیم ترـضح  نآ  دوب ؛ نیمه  زین 

«. دنیوگیم یسایس  هزیگنا  اب  ار  قح 
هک یحاـنج  ره  رد  ناـسنا  تسا  نکمم  : » تفگ یهلا  هزیگنا  زا  ناراـگنربخ  يرادروخرب  ترورـض  رب  دـیکأت  اـب  یناریا  جاـجح  تسرپرس 

مهم هتکن  نیا  تیاعر  دشابن . یهلا  شاهزیگنا  اما  دروایب ، ملق  هب  ار  یشزرا  اب  بلطم  دنارب ، نابز  رب  ار  یسدقم  مسا  دیوگب ، ار  قح  تسه ،
مدـع دـشخب و  قیفوت  بالقنا  ماظن و  مالـسا و  هب  يرازگتمدـخ  رد  ار  وا  دـنک و  لدـب  یهلا  راگنربخ  هب  ار  راگنربخ  ییوس  زا  دـناوتیم 

«. دنادرگ لدب  ناطیش  رازبا  هب  ار  راگنربخ  مه  نآ  تیاعر 
هدـنیامن دوشیم .» تواـفتم  ربـخ  لـیذ  ردـص و  شیاریو و  میظنت و  دـشاب ، یهلا  راـگنربخ  هزیگنا  قح ، نتفگ  رد  رگا  : » درک حیرـصت  يو 

اههناسر ناراگنربخ و  رگا  : » تفگ نینچ  دـنکیم ، دـیدهت  ار  ناراـگنربخ  هک  تسا  يرطخ  یهلا ، هزیگنا  نتـشادن  هکنیا  ناـیب  اـب  هیقفیلو 
هکنیا هن  دـننک  نایب  فاصنا  اب  قح و  هزیگنا  اب  ار  قح  دـیاب  دـنهدب ، راعـش  هکنیا  هن  دـننک  لمع  يربهر  مظعم  ماـقم  شیاـمرف  هب  دـنهاوخب 

نیمه دنکیم ، تسرد  لکشم  روشک  يارب  هچنآ  دنچیپب . قح  زا  یقرورز  يال  رد  ار  ناشدوخ  یسایس  هتساوخ 
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50 ص :
«. تسا

اریز دـنوش ؛ ناطیـش  نابز  ادابم  : » تفگ یـسایس  ياهحانج  هب  درک و  فیـصوت  كانرطخ  قح  ناـبز  هب  ار  لـطاب  ناـیب  يرهـشير  هللاتیآ 
هدش رضاح  هکم  رد  جح  ياهربخ  شرازگ  يارب  هک  یناراگنربخ  يارب  يو  دوشیم .» هتفگ  لطاب  نابز  زا  هک  تسین  یلطاب  رادیرخ  یسک 
يارب هک  دـینک  لقتنم  دوخ  ياههناسر  هب  ار  مایپ  نیا  دـیاب  : » تفگ درمـش و  يراگنربخ  زاـین  نیرتمهم  ینیع و  بجاو  ار  تریـصب  دـندوب ،

«. تسین تریصب  زا  رترثؤم  زیچ  چیه  بالقنا  موادت 
دننام لاسما  جـح  مسوم  رد  لاعف  تاعوبطم  اهيرازگربخ و  ناگدـنیامن  هثعب ، یناسرعالطا  تاطابترا و  ریدـم  درف ، یمالـسا  نیـسحمالغ 

زا ییاـهشرازگ  رادـید  نیا  رد  زین  ناـسارخ  یمالـسا و  يروـهمج  ناریا ، تاـعالطا ، ياـههمانزور  سراـف و  رهم و  اـنکیا ، انـسیا ، اـنریا ،
. دندرک هضرع  هیقفیلو  هدنیامن  هب  عتمت 1388  جح  هرابرد  دوخ  ياههناسر  ياهشالت 

اهدیدزاب اهرادید و  . 4

هنیدم فلا )

( هدعقلايذ  24 نابآ /  21  ) ناریا دیلقت  عجارم  ياههثعب  کی -

نیا مرتحم  ياضعا  اب  هرونم  هنیدـم  رد  دـیلقت  ماظع  عجارم  ياههثعب  رد  روضح  اب  هیقفیلو  هدـنیامن  يرهـشير ، يدـمحم  دـمحم  هللاتیآ 
ياهششوک جح و  مهم  لئاسم  زا  یخرب  هرابرد  هناتسود ، ياهرادید  نیا  رد  درک . وگوتفگ  رادید و  نانآ  هداتسرف  ناگدنیامن  اههثعب و 

. تفر نخس  وردنت  نایباهو 
نیا دوشیم و  رارقرب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  دیلقت و  مظعم  عجارم  ياههثعب  نایم  ياهنامیمص  لماعت  يوق و  طابترا  لاس  ره  تسا  ینتفگ 

هک دوشیم  بجوم  طابترا 
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. دوش هتشادرب  اهنآ  لح  يارب  يرترثؤم  ياهماگ  دریگب و  تروص  تالکشم  هرابرد  ییاهوگوتفگ 

اهروشک رگید  ياههثعب  ود -

( هدعقلايذ  23 نابآ / متسیب   ) قارع لوا -

هللاتیآ رادید  نیا  زاغآ  رد  درک . رادید  هیقفیلو  هدـنیامن  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هثعب  رد  روضح  اب  جـح  رد  قارع  یگدـنیامن  تئیه 
زا تفگ و  دـماشوخ  یقارع  هثعب  تئیه  هب  ٍتامُوْلعَم ، ٍماَّیَأ  ِیف  ِهللا  َمْسا  اوُرُکْذَـی  َو  ْمَُهل  َِعفانَم  اوُدَهْـشَِیل  هفیرـش  هیآ  هب  هراـشا  اـب  يرهـشير ،

هللاتیآ دیهـش  دای  دش و  راتـساوخ  جح  گرزب  فادها  هب  ندیـسر  ادخ و  هناخ  نارئاز  هب  یناسرتمدخ  رد  ار  نانآ  قیفوت  لاعتم  دنوادخ 
بالقنا هب  ناوارف  تامدخ  يرامیب و  دنلب  هرود  زا  سپ  هک  ار  میکح  زیزعلادبع  دیـس  موحرم  شراوگرزب ، ردارب  میکح و  رقابدـمحم  دـیس 

دشاب و یمالسا  عماوج  همه  عفانم  هدننکنیمأت  دیاب  جح  : » دوزفا میرک  نآرق  حیرصت  هب  هراشا  اب  تشاد و  یمارگ  یـسب  تشذگرد ، قارع 
نیا نآرق  تسا . یندشنیمأت  ناناملسم  يرایشه  تروص  رد  دراد ، یعامتجا  یگنهرف و  يداصتقا ، یسایس ، ياههنیمز  رد  هک  یعفانم  همه 
ادخ دای  دوشیم . نیمأت  نیمزرس  نیا  رد  ادخ  هب  هجوت  تقیقح  قیرط  زا  یمالـسا  هعماج  عفانم  ینعی  دروآیم ؛ دوخ  رکذ  رانک  رد  ار  عفانم 

زا زین  ار  مالـسا  ناهج  تالکـشم  دنکیم ، کیدزن  ادخ  هب  ار  ناسنا  دـهدیم و  افـص  ار  نارئاز  ياهبلق  اهلد و  اهنت  هن  نیمزرـس  نیا  رد 
«. درب دهاوخ  نایم 

فلخ هنایهاد  ياهيربهر  اب  ناشیا  زا  دـعب  و  ینیمخ / ماما  اهدومنهر  زا  ماهلا  اب  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  : » دوزفا یناریا  جاـجح  تسرپرس 
نادب هراومه  ربهر  ماما و  هک  ار  جح  فده  نیرتگرزب  وا  دوشیم .» کیدزن  دوخ  یلصا  دصقم  هب  یمالسا  يروهمج  رد  جح  شحلاص ،

هب هجوت  اب  هکنیا  هرابرد  جح  نارازگراک  عمج  رد  بالقنا  ربهر  نانخـس  هب  هراشا  اب  تسناد و  یمالـسا » تما  تدحو  ، » دـننکیم شرافس 
ناهج و ینونک  عاضوا 
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52 ص :
بجوم هک  هقرفت  داجیا  رد  ار  نمـشد  تاکرحت  تسا ، یمالـسا » تّوخا   » ام هفیظو  نیرتمهم  یمالـسا ، بالقنا  مالـسا و  نانمـشد  شـالت 

. درک یبایزرا  ناهج  رد  مالسا  دشر  هب  ور  تکرح  هناشن  دوشیم ، نانآ  رتشیب  تدحو  ناناملسم و  يرایشوه 
هعیـش و نایم  هقرفت  داجیا  رد  نانمـشد  نتـشاذگ  ماکان  تیعجرم و  زا  يوریپ  رد  قارع » تلم  هملک  تدحو   » زا جـح  رد  هیقفیلو  هدـنیامن 

. درک دای  یگرزب  هب  نوگانوگ ، ماوقا  ینس و 
رمایلو هثعب  ناریا و  یمالسا  يروهمج  زا  يرازگساپس  اب  رادید  نیا  رد  زین  یقارع  هثعب  تسرپرس  الوم ، خیش  نیملـسملا  مالـسالاتجح و 

هب یناسرتمدـخ  یمالـسا و  ياهتلم  هب  ندیـشخب  یهاـگآ  رد  ار  ناریا  ناوارف  ياهشـشوک  يرهـشير ، يدـمحم  هللاتیآ  نیملـسم و 
ناملسم ياهتلم  تالکشم  زا  عالطا  يارب  یمالسا  میظع  هنالاس  هرگنک  ار  جح  تسناد و  بلق  نانیمطا  هیام  ناهج ، نافعضتسم  جاجح و 

. درمشرب تالکشم  لح  هار  زا  نتفای  عالطا  راکفا و  لدابت  يارب  ياهنیمز  و 
یمظعلا هللاتیآ  ناـمز  رد  هچ  لـحار و  ماـما  ناـمز  رد  هچ  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  هب  درک و  فیـصوت  تاسدـقم  روـشک  ار  قارع  يو 

دنتفرگ دوخ  شوغآ  رد  دنتـشادن ، ناریا  زج  ییاج  ناهج  ياج  چیه  هک  ار  نانآ  دننکیم و  هجوت  نایقارع  قارع و  هب  هژیو  هب  هک  ياهنماخ 
رد هک  دناوخ  يروشک  ار  یمالسا  يروهمج  وا  درازگ . ساپس  رایسب  دندرک ، تمدخ  تیانع و  نمکرت  درک و  برع و  ینس ، هعیـش و  هب  و 

تیمـسر هب  ار  هزاـت  قارع  هک  دوب  يروشک  نیتـسخن  تفاتـش و  قارع  مدرم  يراـی  هب  نیـشیپ  میژر  رد  مادـعا  نادـنز و  هجنکـش و  نارود 
. درک دهاوخن  شومارف  ار  نآ  زگره  قارع  تلم  تخانش و 

نخـس ناتـسناغفا  قارع و  نانبل ، نیطـسلف ، ات  ریازجلا  رد  یمالـسا  ياردـیب  كرتشم  نمـشد  تالکـشم و  زا  نینچمه  قارع  هثعب  تسرپرس 
داجیا يارب  رتشیب  یگتسبمه  راتساوخ  تسناد و  رگیدکی  اب  ناناملسم  تدحو  نآ ، اب  ار  ییورایور  هار  اهنت  تفگ و 
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53 ص :
. دش ناناملسم  مالسا و  دض  رب  يداصتقا  یتاغیلبت و  یماظن ، هلمح  ره  ربارب  رد  گرزب  یتردق 

ینـس و هعیـش و  نایم  نانکفافالتخا  ياهقرف و  گنج  نازاسهنیمز  ناقفانم و  نارگرامعتـسا و  ربارب  رد  قارع  رایـشوه  تلم  تدـحو  زا  وا 
موق ای  بهذـم  اـب  ینمـشد  هن  ار  نآ  درک و  فیـصوت  كاـندرد  قارع  رد  ار  یتسیرورت  تاـیلمع  تفگ و  نخـس  زین  كُرت  درُک و  برع و 

هب نمشد  زیمآهقرفت  ياهشالت  هداتـسیا و  قارع  نمؤم  هتخیهرف و  روبـص و  تلم  تفگ : تسناد و  قارع  تلم  ار  نآ  فده  هکلب  ياهژیو ،
. دناهداد رس  تدحو  يادن  هعیش  تنسلها و  ياملع  همه  اریز  تسا ؛ هدیماجنا  تسکش 

نانبل زا  اهتلم  نایم  هقرفت  داجیا  رد  یناهج  رابکتـسا  شالت  هرابرد  درمـشرب و  قارع  تلم  تدحو  نانمـشد  ار  ثعب  بزح  هدعاقلا و  يو 
. دنامب ماکان  اهشالت  نیا  اهتلم ، يرایشوه  اب  هک  مراودیما  دوزفا : دنار و  نخس  قارع  ناریا و  ات 

هب قشع  اب  یناوارف  تالکشم  اب  هک  داد  ربخ  جح  مسوم  رد  یقارع  رئاز  رازه  زا 32  شیب  روضح  زا  دوخ  نانخس  زا  يرگید  شخب  رد  يو 
ياهتیموق بهاذـم و  اب  دـناهدمآ و  نیمزرـس  نیا  هب  دـنراد ، یناحور  کی  کشزپ و  کی  مادـک  ره  هک  ییاـهناوراک  بلاـق  رد  جـح و 

. دننکیم همزمز  ار  ع )  ) نیسح ماما  ياعد  تافرع  نیمزرس  رد  ادا و  ار  جح  کسانم  نوگانوگ ،

( هجحلايذ مکی  نابآ /  28  ) يدنلیات هورگ  مود -

رادید نیا  دندرک . رادید  یناریا  جاجح  تسرپرس  هیقفیلو و  هدنیامن  اب  یمالسا  يروهمج  هثعب  رد  يدنلیات  هعیـش  نارئاز  املع و  زا  یتئیه 
يروآداـی يدـنلیات و  تـئیه  زا  رکــشت  ریدـقت و  اـب  هـیقفیلو  هدــنیامن  دــش . رازگرب  يربـهر  هـثعب  لـلملا  نـیب  شخب  نواـعم  روـضح  اـب 

هدوب تکربرپ  رابرپ و  يدنلیات  نارئاز  همه  يارب  جح  رفس  مراودیما  تفگ : هتشذگ ، لاس  رد  دنلیات  ناناملسم  عمج  رد  دوخ  روضحهرطاخ 
يونعم یحور و  لماکت  هنیمز  دشاب و 
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54 ص :
. دننک هدافتسا  هویش  نیرتهب  هب  تسا ، هدروآ  مهارف  شنانامهیم  يارب  دنوادخ  هک  يریظنمک  تصرف  زا  دزاس و  مهارف  ار  نانآ 

عفانم هب  یبایتسد  ار  جـح  هفـسلف  دـنکیم ، دای  تامولعم  مایا  هب  نآ  زا  نآرق  هک  هجحلايذ  ههد  زاغآ  هب  هراشا  اب  یناریا  جاـجح  تسرپرس 
. تسا هتسباو  ناناملسم  شالت  تّمه و  هب  اهنآ  نیمأت  هک  تسناد  ناناملسم  یعامتجا  يدرف و  يونعم ، يدام و 

هداوناخ و عمج  هب  تشگزاب  زا  سپ  ار  مارحلا  هللاتیب  رئاز  شنم  راتفر و  دش و  روآدای  ار  ناناملسم  یعامتجا  يدرف و  ياهتیلوئـسم  يو 
رادرک راتفگ و  رد  رفس  زا  تشگزاب  زا  سپ  ار  ناسنا  يونعم  یحور و  لوحت  دیاب  دوزفا : درک و  فیصوت  مهم  رایسب  نایانـشآ  ناتـسود و 

. دننیبب وا 
قالخا و رظن  زا  تیب : لها  بتکم  ناوریپ  ندوب  وگلا  هرابرد  جح  نارازگراک  اب  رادید  رد  يربهر  نانخس  يروآدای  اب  يرهـشير  هللاتیآ 

راتـساوخ درک و  فیـصوت  مهم  نانآ ، نایم  هقرفت  فالتخا و  داجیا  رد  ار  نمـشد  شـشوک  یمالـسا ،» تما  تدـحو   » يارب شالت  راتفر و 
. دش اهشالت  نیا  ربارب  رد  یگداتسیا 

. دشاب رادیاپ  نانچمه  دش ، يراذگهیاپ  هتشذگ  لاس  زا  هک  دنلیات  ینس  هعیش و  ياملع  تسشن  تسا  دیما  تفگ : نایاپ  رد  يو 
راتـساوخ دنلیات  نایعیـش  ناناملـسم و  عضو  زا  هاتوک  یـشرازگ  اب  هیقفیلو ، هدـنیامن  زا  رکـشت  اب  رادـید  نیا  رد  زین  يدـنلیات  تئیه  سیئر 

. دش دنلیات  نایعیش  يارب  یمالسا  بتک  لاسرا  یمالسا و  يروهمج  یگنهرف  ياهکمک 
روشک اب  زرممه  دنلیات و  بونج  رد  رتشیب  هک  دناهعیـش  روشک  نیا  ناناملـسم  دصرد  هد  ناملـسم و  دـنلیات  تیعمج  دـصرد  هد  هب  کیدزن 

. دندوب هعیـش  نانآ  زا  رفن  اهنت 22  هک  دـنتفر  مارحلا  هللا  تیب  تراـیز  هب  لاس 88  رد  نانآ  زا  رفن  رازه  هدراهچ  دـننکیم . یگدـنز  يزلاـم 
. تسا زیچان  رایسب  نانآ  رامآ  اب  شجنس  رد  نایعیش  نیا  مهس  هک  سوسفا 
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55 ص :

( هجحلايذ مراهچ  نابآ /  29  ) نانبل هللا  بزح  یگدنیامن  تئیه  موس -

تـسرپرس هیقفیلو و  هدـنیامن  اـب  همرکم  هکم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هثعب  رد  روضح  اـب  جـح  رد  ناـنبل  هللا  بزح  یگدـنیامن  تئیه 
، نانبل هللا  بزح  دهاجم  ناردارب  تئیه و  هب  ییوگدمآشوخ  اب  جح  رد  هیقفیلو  هدنیامن  رادـید ، نیا  زاغآ  رد  درک . رادـید  یناریا  جاجح 

يراذگمان هب  هراشا  اب  يو  تفگ . کیربت  هللابزح  یّلک  ریبد  هب  ار  هتـسیاش  قیال و  رایـسب  ریدـم  نیا  هللارـصن ، نسح  دیـس  هرابود  باختنا 
ار  ] رصعیلو ترـضح  نارای  تلـصخ  نیرتمهم  هغالبلاجهن ، رد  یلع 7  نانمؤم  ریما  شیامرف  هب  دانتـسا  اب  راظتنا » جـح و   » هب لاـسما  جـح 

تموکح نوچ  یتموکح  تسکـش  لماع  هکناـنچ  دوب . دـهاوخ  ترـضح  نآ  ماـیق  يزوریپ  لـماع  نیرتمهم  هک  تسناد  ناـنآ  تریـصب » »
. تسا هدوب  شنارای  یتریصبیب  هتشادن ، دوجو  ناهج  رد  شریظن  هک  یلع 7  دننام  يربهر  اب  يولع 

رب یتموکح  هللا ، لوسر  هلالس  زا  يدنزرف  يربهر  هب  ار  یمالـسا  يروهمج  ییاپرب  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  يرهـشير ، يدمحم  هللاتیآ 
ربمایپ 9 رصع  مدرم  زا  رتهب  ام  نامز  مدرم   » هک ار  ینیمخ  ماما  هتفگ  نیا  درک و  یبایزرا  هیقف  تیالو  روحم  رب  و  تیب : لها  ياههزومآ  هیاپ 

رادـیاپ نونکات  هیقف  تیالو  یمالـسا و  يروهمج  زا  عافد  رد  تداشر  اب  هک  درمـش  ناریا  تلم  یهاگآ  تریـصب و  هناشن  دنتـسه ،» همئا : و 
تسناد نانآ  یهاگآ  تریصب و  دمآیپ  ار  نآ  ناهدنامرف  عاجش و  لک  ریبد  نانبل و  هللا  بزح  يزوریپ  یناریا ، جاجح  تسرپرس  دناهدنام .

تـسکش شربارب  رد  یهلا  هدعو  هیاپ  رب  يرابکتـسا ، ياهتردـق  همه  هکلب  یتسینویهـص ، میژر  اهنت  هن  دـنوش ، تیوقت  نانآ  رگا  دوزفا : و 
ربارب رد  نافعـضتسم  لطاب و  رب  قح  يزوریپ  نرق   » ار هدـس  نیا  دوخ  تصـش ، لاس  جـح  ماـیپ  رد  ینیمخ / ماـما  هکناـنچ  دروخ ؛ دـنهاوخ 

نیعبرا جح و  مسوم  و  درک » دهاوخ  حتف  ار  ناهج  يدیلک  ياههلق  همه  مالسا  : » دندرک مالعا  لاس 66  جح  مایپ  رد  دندیمان و  ناربکتسم »
اضف نیرتهب  یمیلک ،
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56 ص :
. تسا تریصب  تفرعم و  تیوقت  يارب 

نآ رب  ار  يونعم  ییاضف  هک  شدنمـشزرا  نانخـس  لیلد  هب  يرهـشير  ياقآ  باـنج  زا  رکـشت  اـب  رادـید  نیا  رد  زین  یناـنبل  هورگ  هدـنیامن 
هثعب سیئر  دناوخ . ارف  ترضح  نآ  گرزب  حور  يارب  ياهحتاف  ندناوخ  هب  ار  نارضاح  درک و  لیلجت  ینیمخ / ماما  زا  درک ، مکاح  تسشن 

هار رد  ندز  ماگ  رب  تسناد و  تیب : لها  بتکم  زا  يوریپ  ناریا و  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  رادماو  ار  نانبل  فرش  تزع و  نانبل ، هللا  بزح 
هینغم دامع  ات  برح  بغار  خیش  يوسوم ، سابع  دیس  نانبل ، تمواقم  يادهش  درک و  دیکأت  ییاهن  يزوریپ  هب  ندیسر  يارب  تیالو  لیـصا 

اب داهج  هک  ناشیهلا  فیلکت  هب  ینیمخ / ماما  هتفگ  هب  نانآ  اریز  درمش ؛ ص )  ) ادخ لوسر  تیبلها  تیالو  هار  نادیهش  ار  ادهـش  رگید  و 
. دندرک لمع  یبوخ  هب  دوب ، لیئارسا 

یتردق چیه  تسا و  فئاخ  لیصا  هار  نیمه  ندش  لابند  زا  یتسینویهص  نمـشد  دوزفا : تمواقم ، نادیهـش  نوخ  نداد  رمث  هب  هراشا  اب  يو 
دیـشخب و تمارک  ار  ام  ادهـش ، نوخ  تکرب  هب  دـنوادخ  تسا و  ادهـشلادیس 7  هار  هار ، نیا  اریز  تسین ؛ نآ  ربارب  رد  یگداتـسیا  ناوـت  ار 

هورگ یگداتـسیا  تماقتـسا و  ربص و  دوخ ، نانخـس  نایاپ  رد  وا  تسا . رتتسـس  توبکنع  هناخ  زا  یتسینویهـص  میژر  هک  تخاـس  نشور 
دـید و زا  رتارف  هک  درک  یبایزرا  یهلا  فطل  نانبل  رد  ار  تاباختنا  هجیتن  درمـش و  ناـنآ  يزوریپ  بجوم  تالکـشم ، ربارب  رد  ار  تمواـقم 

هیقف تیالو  هیاپ  رب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  مراودیما  تفگ : ناریا  تاباختنا  هب  طوبرم  ثداوح  زا  ندروخ  غیرد  اب  يو  تسام . ریبدت 
. دنامب راوتسا  نانچمه 

( هجحلايذ مود  نابآ /  29  ) نیچ هثعب  مراهچ -

زا یعمج  هک  رادید  نیا  رد  درک . رادید  جح  رد  هیقفیلو  هدنیامن  اب  یمالـسا  يروهمج  هثعب  رد  روضح  اب  جح  رد  نیچ  یگدـنیامن  تئیه 
ود نایم  هدـش  اضما  ياهدام  ُهن  همانمهافت  هب  هراشا  اب  یناریا  جاجح  تسرپرـس  هیقفیلو و  هدـنیامن  دـندوب ، رـضاح  نآ  رد  زین  هثعب  نانواعم 

ياهيراکمه هب  یگنهرف  تالدابت  میراودیما  تفگ : نیچ  ناریا و  تلود 
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راظتنا ناریا ، ياهتسه  زیمآحلص  يژرنا  هلئسم  هرابرد  نیچ  تلود  عضاوم  زا  رکشت  اب  يو  دماجنیب . زین  فرط  ود  یسایس  يداصتقا و  رتشیب 

ناریا لثم  مولظم  ياهتلم  اهتلود و  زا  عافد  تینما ، ياروش  رد  روشک  نیا  مهم  هاگیاج  هب  هجوت  اب  نیچ  تلود  زا  ار  یمالسا  يروهمج 
. دننک لامیاپ  ار  نانآ  قوقح  دنناوتن  نیا  زا  شیب  ملاع  ناربکتسم  ات  تسناد 

نالوئـسم ياهشالت  نآ  نودب  هک  تسناد  تفرعم » یهاگآ و   » ار مارحلا  هللاتیب  نارئاز  هجوت  هتـسیاب  هتکن  نیرتمهم  يرهـشير ، هللاتیآ 
یسک هچ  توعد  دوریم و  اجک  هک  دنادب  دیاب  یجاح  : » دومرفیم یمالـسا  يروهمج  راذگناینب  ینیمخ  ماما  هکنانچ  دسریمن ؛ هجیتن  هب 

ياضف زا  هدافتـسا  رد  ار  جاـجح  فیاـظو  یناریا ، جاـجح  تسرپرـس  تسیچ »؟ یناـمهم  بادآ  و  تسیک ؟ ناـمهیم  دـنکیم و  تباـجا  ار 
: تسناد زیچ  هس  جح  ینارون 

هجوت نامه  هک  اهنآ  رارـسا  نطاب و  هب  تیانع  اب  جح و  کسانم  ماکحا و  قیقد  تیاعر  اب  يونعم  ياضف  نیا  رد  يزاسدوخ  يارب  شالت  . 1
؛ تسادخ هب 

؛ تسا رتشیب  راتفگ  زا  راتفر  رثا  هک  دوخ  رادرک  راتفر و  راتفگ ، اب  دوخ  نانطومه  هب  جح  عفانم  لاقتنا  . 2
عورـش ادـخ  هناخ  رانک  زا  هدرتسگ  تیلاعف  اب  لحار  ماما  هدومرف  هب  هک  یمالـسا  تدـحو  وترپ  رد  ناناملـسم  عفانم  نیمأـت  يارب  شـالت  . 3

. دوشیم
لاس 88، رد  هژیو  هب  یمالـسا ، بهاذـم  ناوریپ  نیب  ینمـشد  هقرفت و  داجیا  رد  نانمـشد  تیلاـعف  شـالت و  هب  هراـشا  اـب  يرهـشير  ياـقآ 
. تسناد رثؤم  نمشد  ياههئطوت  ندش  اثنخ  رتشیب و  هچ  ره  مهافت  رد  ار  ییاهرادید  نینچ  درک و  فیصوت  مهم  هنیمز  نیا  رد  ار  يرایشوه 

یبهذم ینید و  ضئارف  يارجا  يارب  یمالسا  بهاذم  ناوریپ  هب  نداد  يدازآ  رد  نیچ  تلود  حیحص  تسایس  زا  ریدقت  اب  هیقفیلو  هدنیامن 
بجوم ار  نانآ  كولس  درک و  داقتنا  یمالسا  ياهروشک  زا  یخرب  رد  یطارفا  ياههورگ  راتفر  زا  ناشبهذم ، هیاپ  رب  دوخ 
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. درک فیصوت  مهم  نیچ  تلود  تسایس  هب  هجوت  اب  ار  یمالسا  ياهنمجنا  تیلوئسم  تسناد و  مالسا  ینارون  هرهچ  ندش  هّوشم 

ینیچ و جاجح  هب  یمالـسا  يروهمج  تاـیبرجت  لاـقتنا  جـح و  هنیمز  ود  رد  يراـکمه  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  یناریا ، جاـجح  تسرپرس 
هب تسا ، نآ  رادهدهع  ثیدـحلاراد  یگنهرف  یملع - هسـسؤم  هک  ینـس  هعیـش و  یمالـسا  نوتم  رـشن  رد  یمالـسا  ياهنمجنا  اب  يراکمه 

. دننک رادید  مق  يررهش و  رد  یگنهرف  هسسؤم  نیا  زا  ناریا  هب  رفس  اب  درک  توعد  نانآ  زا  مالعا و  ینیچ  هورگ 
ار رادید  نیا  نراقت  ناریا ، تلم  تلود و  تبحم  زا  رکشت  اب  رادید  نیا  رد  زین  نیچ  یگدنیامن  تئیه  سیئر  وهیـش ، گنای  یفطـصم  ياقآ 
هب ناریا  یمالـسا  يروهمج  جح  هثعب  زا  ار  دوخ  هنایلاس  رادید  تفرگ و  کین  لاف  هب  تسا ، یهلا  تمحر  تکرب و  زور  هک  هعمج  زور  رد 

نیچ ناناملسم  ینید  ياهشزومآ  رد  یسراف  تارابع  راعـشا و  دوجو  زا  يو  درک . یبایزرا  رابرپ  ناریا ، نیچ و  تلود  وديراکمه  هزیگنا 
. تسناد روشک  ود  نیرید  مکحتسم و  طباور  هدنهدناشن  ار  نآ  داد و  ربخ 

همه يرادروـخرب  درمـش و  منتغم  هنیمز  نیا  رد  ار  ناریا  تاـیبرجت  یناریا ، جاـجح  یهدـنامزاس  زا  يرازگـساپس  اـب  نیچ  هـثعب  تـسرپرس 
. تسا راوتسا  هیاپ  نیا  رب  نیچ  تلود  تسایس  تفگ : درمشرب و  نانآ  مّلسم  قح  ياهتسه ، زیمآحلص  يژرنا  زا  ار  ناناملسم  اهتلم و 
تدحو دناهدرک ، تکرش  یعمج  تدابع  نیا  رد  دندحاو و  ربمایپ  باتک و  هلبق ، ادخ ، ياراد  هک  ناناملـسم  مراودیما  دوزفا : نایاپ  رد  يو 

. دندرک رفس  يدوعس  ناتسبرع  هب  ادخ  هناخ  ترایز  يارب  ینیچ  ناملسم   12 تسا 700 / ینتفگ  دننک . ظفح  ار  دوخ 
باستحا نودب  نیمزرس  نیا  رد  ینیچ  رئاز  ره  تماقا  هنیزه  تسا . رفن  نویلیم  زا 21  شیب  تلود  یمسر  مالعا  هیاپ  رب  نیچ  ناناملسم  رامآ 

رالد دودح 3500  اذغ ، هنیزه 
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(1) تسا .

سامح تئیه  مجنپ -

اب يربهر  هدنیامن  رادـید  نیا  رد  درک . رادـید  يربهر  مظعم  ماقم  هدـنیامن  اب  یمالـسا  يروهمج  هثعب  رد  روضح  اب  جـح  رد  سامح  تئیه 
گنج رد  ار  هزغ  مدرم  سامح و  هنادرمناوج  تمواقم  هّزغ ، مدرم  رازگتمدخ  سامح و  زا  ینیطـسلف  ناردارب  هب  هنامیمـص  ییوگدـماشوخ 

ياهتردق رب  نمؤم  کچوک  عمج  کی  هنوگچ  هک  دندید  ایند  مدرم  : » درمش یمالسا  تما  نیطسلف و  تّزع  تاهابم و  بجوم  هزور ،  22
مدرم َنیِِرباَّص . لا  َعَم  ُهللا  َو  ِهللا  ِنْذِِإب  ًهَرِیثَک  ًهَِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلِیلَق  ٍهَِئف  ْنِم  ْمَک  دیامرفیم : میرک  نآرق  هکنانچ  دش ؛ زوریپ  حلـسم  نادند  ات  گرزب 

«. دنک تمواقم  یتسینویهص  میژر  ربارب  رد  تسناوت  یتاغیلبت  یماظن و  يداصتقا ، یسایس ، راشف  همه  نآ  اب  هزغ  مولظم 
زا ار  يزور  يراذـگمان  نیطـسلف ، مولظم  تلم  زا  ینابیتشپ  رد  یمالـسا  يروهمج  يدربهار  تسایـس  هب  هراشا  اب  یناریا  جاـجح  تسرپرس 
ههد ود  رد  مالـسا  ناهج  نادنمـشیدنا  املع و  روضح  اب  ار  سدـق  شیامه  يرازگرب  سدـق و  زور  هب  همّرکم  هکم  رد  جاجح  روضح  ماـیا 

. دناسریم نایناهج  شوگ  هب  ار  نیطسلف  تیمولظم  يادص  اهراک  نیا  تفگ  تسناد و  بالقنا  مظعم  ربهر  دَّکؤم  ياهراک  زا  ریخا ،
ار یمالـسا  تما  تدـحو  بالقنا ، مظعم  ربهر  و  ینیمخ / ماما  تارظن  هب  دانتـسا  اب  دوخ  نانخـس  زا  يرگید  شخب  رد  يرهـشير  هللاتیآ 
دوش و زاغآ  جح  مسوم  رد  همرکم  هکم  زا  رادهنماد  تاغیلبت  اب  دیاب  هک  درمش  ملاع  نافعـضتسم  هکلب  مالـسا ، ناهج  تالکـشم  لح  دیلک 

. دبای شرتسگ  ناهج  رد 

. دنرفن نویلیم  هاجنپ  زا  شیب  نیچ  ناناملسم  اهرامآ ، رگید  اهیسررب و  هیاپ  رب  - 1
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میژر ربارب  رد  تمواـقم  يرادـیاپ  يزوریپ و  زمر  ار  نیطـسلف  تلم  ینیطـسلف و  ياـههورگ  بازحا و  هملک  تدـحو  ساـسا  نـیمه  رب  يو 

يدازآ : » دوزفا تسناد و  نمشد  هدش  يزیرهمانرب  ياهتسایس  زا  ناینیطسلف  فوفـص  رد  ار  فالتخا  هقرفت و  داجیا  درمـش و  یتسینویهص 
«. تسا تدحو  رب  یکتم  تمواقم  نآ  درادن و  رتشیب  هار  کی  سدق 

، ياهنماخ ماما  ناریا و  تلم  هب  ار  هینه  لیعامـسا  نیطـسلف ، تلود  ریزوتسخن  يرازگـساپس  سامح  ياروش  وضع  یبلحوبا ، دـمحا  رتکد 
غالبا یناریا  ياهتیصخش  همه  ناریا و  ناملراپ  سیئر  یناجیرال ، یلع  ياقآ  روهمج و  سیئر  داژن  يدمحا  ياقآ  یمالسا ، بالقنا  ربهر 

. مدنسرخ رایسب  یناریا  جاجح  تسرپرس  هیقفیلو و  هدنیامن  اب  رادید  یمالسا و  يروهمج  هثعب  رد  روضح  زا  تفگ : درک و 
زا یناـبیتشپ  نیطـسلف و  مولظم  تلم  زا  ناـنآ  تیاـمح  يارب  یمالـسا  يروـهمج  زا  هزغ  مدرم  هژیو  هب  نیطـسلف  تلم  رکـشت  مـالعا  اـب  يو 

فیرش و سدق  زا  ار  ناریا  راکـشآ  رمتـسم و  تیامح  مسینویهـص ، اکیرما و  یگدرکرـس  هب  یناهج  رابکتـسا  ربارب  رد  ناهج  نافعـضتسم 
یللملانیب عماجم  یتسینویهـص و  میژر  تاغیلبت  رد  نآ  ندـناوخ  يدوهی  هئطوت  ربارب  رد  مالـسا ) برع و  ناهج  سورع   ) یـصقالا دجـسم 

. دش راتساوخ 
یبوکرـس ياتـسار  رد  ار  نانآ  نایم  هقرفت  داجیا  یمالـسا و  ياهتلود  طباور  ندز  مهرب  يارب  ار  نارگرامعتـسا  شالت  سامح  وضع  نیا 

. درک دیکأت  یمالسا  ياهتلود  يرایشوه  موزل  رب  درمشرب و  نیطسلف  تلم 
ار نآ  فده  دناوخ و  هقباسیب  تّدش  رظن  زا  نیطسلف  فرصت  هلاس  تصش  خیرات  رد  هزغ  مولظم  تلم  هب  ار  یتسینویهـص  میژر  هلمح  يو 

هکلب درکن ، ینیـشنبقع  نیطـسلف  تمواقم  اـهنت  هن  یهلا  هوق  لوح و  هب  تفگ : تسناد و  ینیطـسلف  نادـهاجم  رد  تشحو  بعر و  داـجیا 
«. درک ریقحت  نیطسلف  ناناوج  سوفن  رد  ار  لیئارسا  دروآرد و  زازتها  هب  ناهج  رد  ار  نیطسلف  مچرپ  تمواقم  ربص و  نامیا و  هیاپرب 
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اب هرکاذـم  راتـساوخ  یـسایس  تانایرج  مراودـیما  دوزفا : درمـش و  نیطـسلف » تلم  هملک  تدـحو   » ار ساـمح  تلود  دربهار  ناـیاپ  رد  يو 
. تسین يزیچ  یسایس  يزاب  زج  تارکاذم  نآ  هدوبن و  اهینیطسلف  قح  ياطعا  لابند  هب  میژر  نیا  هک  دنشاب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  لیئارسا 

نیرحب هثعب  مشش -

رد ار  اهرادید  نیا  یناریا  جاجح  تسرپرـس  درک . رادید  هیقفیلو  هدنیامن  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هثعب  رد  روضح  اب  نیرحب  جـح  هثعب 
ربهر ياهدومنهر  زا  یکی  تسناد و  یمالـسا  ياهروشک  يداصتقا  یـسایس و  یگنهرف ، طباور  تیوقت  بجوم  جـح  مسوم  يونعم  ياضف 

. درمشرب یمالسا  تما  تدحو  رب  دیکأت  ناناملسم و  رگید  اب  طباور  تیوقت  مایس ، جح  نارازگراک  هب  ار  بالقنا  مظعم 
ذوفن شیازفا  مالسا و  تّوق  تردق و  هناشن  ناناملسم ، نایم  ینمشد  هقرفت و  داجیا  رد  نمشد  ياهشالت  شیازفا  جح  رد  هیقفیلو  هدنیامن 

. تسناد یمالسا  ياهروشک  رد  نانآ  ذوفن  عطق  زا  فوخ  یمالسا و  گنهرف  تما و  زا  نانمشد  تشحو  ییادیپ  ایند و  رد  نآ 
هزیگنا هب  مالـسا  نانمـشد  ياههئطوت  زا  نآ  ياهتـسه  زیمآحلـص  يژرنا  ناریا و  زا  ار  هنایمرواخ  ياهروشک  ندـناسرت  يرهـشير  هللاتیآ 

تبحم و یمالـسا ، يروهمج  یلوصا  ياهتسایـس  زا  یکی  : » تفگ درک و  یبایزرا  یتسینویهـص  میژر  رطخ  زا  ناناملـسم  ناهذا  فارحنا 
هژیو هب  ناناملـسم  توـخا  تفلا و  روآماـیپ  دـیاب  جـح  تسا و  هیاـسمه  ياـهتلود  هژیو  هب  یمالـسا  ياـهروشک  همه  اـب  يردارب  تفلا و 

«. دشاب هیاسمه  ياهروشک 
زین نآ  ناناملـسم ، یگچراـپکی  تدـحو و  شیازفا  تروـص  رد  هک  درمـشرب  یمالـسا  تـما  يارب  مـهم  یتلـصخ  ار  تریـصب  شنیب و  يو 

دوجو هب  سنا  نج و  ياهناطیش  درط  ادخ و  دای  اب  هک  تسا  یمالسا  تما  تدحو  زین  تعفنم  نیرتمهم  دباییم . شیازفا 
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. دمآ دهاوخ 

تدـحو هزیگنا  هب  نآ  ياـهتیلاعف  هسـسؤم و  نیا  زا  هک  درک  توـعد  نـیرحب  ياـملع  زا  ثیدـحلاراد »  » یگنهرف یملع - هسـسؤم  سیئر 
. دننک رادید  رگیدکی  اب  ناناملسم 

ار مالـسا  درک و  يرازگـساپس  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  لابقتـسا  نسح  یمالـسا و  يروـهمج  هثعب  رد  روـضح  زا  زین  نیرحب  هـثعب  سیئر 
تمعن رگید  یمالـسا ، بهاذـم  ناوریپ  ناـیم  ار  دوـجوم  تفلا  وا  تسا . هتفرگ  ارف  ار  ناناملـسم  همه  هک  درمـش  دـنوادخ  تمعن  نیرتمهم 

نانآ نایم  دنوادخ  اما  یتسناوتیمن  ینک ، داجیا  تفلا  نانآ  نایم  یتساوخیم  وت  رگا  : » دومرف شربمغیپ  هب  دنوادخ  اریز  دـناوخ ؛ دـنوادخ 
«. درک داجیا  تفلا 

تکلمم يدنمهزیگنا  زا  تسناد و  رگیدکی  اب  یمالـسا  ياهروشک  يراکمه  یتسود و  تفلا و  شرتسگ  بجوم  ار  ییاهرادـید  نینچ  يو 
زا يریگولج  هزیگنا  هب  لاس 88  رد  زین  نیرحب  تسا  ینتفگ  داد . ربخ  ناریا  اب  يداصتقا  یـسایس و  یگنهرف ، طباور  هعـسوت  هرابرد  نیرحب 

جاجح رامـش  ور ، نیا  زا  درک . يریگولج  یحو  نیمزرـس  هب  ناراـمیب  ناـگدروخلاس و  نداتـسرف  زا  ازنـالوفنآ ، يراـمیب  هب  نارئاز  يـالتبا 
. تفای شهاک  رفن  رازه  تفه  هب  رفن  رازه  هدراهچ  زا  ینیرحب 

رئازجلا جح  لوئسم  متفه -

. درک رادید  هیقفیلو  هدنیامن  اب  همرکم  هکم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  یتئیه  اب  هارمه  ریازجلا ، هرمع  جـح و  یمومع  ناوید  لک  ریبد 
تیوقت هب  روشک  ود  جح  نالوئـسم  رادـید  مراودـیما  : » تفگ ریازجلا  جـح  تئیه  هب  ییوگدـماشوخ  اب  يرهـشير  هللاتیآ  رادـید  نیا  رد 

«. دماجنیب ریازجلا  ناریا و  یمالسا  يروهمج  طباور 
هب ناشیا  مایپ  هتسجرب  تاکن  زا  یمالسا ، تما  تدحو  رب  ار  بالقنا  ربهر  دیکأت  يو 
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دوخ ناوت  همه  رامعتسا ، وید  نآرق و  مالسا و  نانمشد  مالسا ، ناهج  ینونک  طیارـش  رد  : » تفگ تسناد و  جح  نارازگراک  نارازگجح و 

«. دناهتفرگ راکهب  ناناملسم  نایم  رد  تتشت  هقرفت و  داجیا  يارب  ار 
. دش ریازجلا  فاقوا  جح و  ریزو  يروهمج و  سیئر  هب  مالس  غالبا  راتساوخ  رادید ، نیا  نایاپ  رد  یناریا  جاجح  تسرپرس 

ناریا تلم  ود  طباور  : » تفگ ناریا  هثعب  رد  روضح  زا  شايدنـسرخ  زاربا  اب  زین  ریازجلا  هرمع  جح و  یمومع  ناوید  لک  ریبد  هرابرب ، خیش 
نیا دنراد .» ناریا  مدرم  اب  یقیمع  دنویپ  ریازجلا  مدرم  : » دوزفا يو  تسا .» راوتسا  هللا » هملک   » يالتعا نآرق و  هیاپ  رب  مکحتسم و  ریازجلا ، و 

بـسک يارب  ياهئطوت  نایبرغ و  دـنمفده  راک  يرامیب  نیا  هرابرد  تاغیلبت  : » تفگ دـیدج  يازنآولفنآ  يرامیب  هرابرد  ریازجلا  جـح  ماـقم 
میدش یمومع  دامتعا  شیازفا  ثعاب  میدرکن و  داجیا  یتیدودحم  يریازجلا  نارئاز  مازعا  يارب  ام  : » دوزفا وا  تسا .» يدرایلیم  ياهدـمآرد 

هب نایالتبم  اـهنت  میتشادـن و  ینـس  تیدودـحم  اـم  دوشیم . هدـهاشم  رتمک  جاـجح  نیب  رد  زین  يداـع  يازنآولفنآ  یتح  میدـهاش  زورما  و 
. دندرک تکرش  جح  نییآ  رد  يریازجلا  رئاز  تسا 35880  ینتفگ  میدرک .» عنم  ار  نمزم  ضارما 

رذآ 88) مهدزیس   ) ناتسکیجات هثعب  متشه -

. دـندرک رادـید  یناریا  جاجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن  اب  یمالـسا  يروهمج  هثعب  رد  روضح  اب  ناتـسکیجات  هثعب  ياـضعا  سیئر و 
رد دوخ  ياههبرجت  لاقتنا  يارب  ار  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ترایز و  جح و  نامزاس  یگدامآ  رادید  نیا  رد  جح  روما  رد  يربهر  هدـنیامن 

تراـظن و يزیرهماـنرب ، ناـیناحور ، لـلملا ، نیب  روما  ناـنواعم  هک  رادـید  نیا  رد  يو  درک . مـالعا  ناتـسکیجات  جـح  هثعب  هب  يرازگجـح 
، يداـصتقا یـسایس ، طـباور  هعـسوت  لـماع  ار  اهرادـید  نیا  دـندوب ، رـضاح  نآ  رد  زین  همرکم  هکم  داتـس  سیئر  یعاـمتجا و  یبایـشزرا و 

رد ناناملسم  دض  رب  یناهج  رابکتسا  ناوارف  ياههئطوت  هب  هجوت  اب  درک و  یبایزرا  یملع  یگنهرف و 
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. تسناد یمالسا  تما  تمظع  يالتعا  هار  اهنت  ار  نآ  درک و  دیکأت  ناناملسم  شیپ  زا  شیب  تدحو  رب  نانآ ، نایم  هقرفت  داجیا 

جاـجح تسرپرـس  ياهشـسرپ  هب  خـساپ  رد  روشک  نیا  هثعب  سیئر  ناتـسکیجات و  روهمج  سیئر  هدـنیامن  فا ، فسوی  رافغلادـبع  رتکد 
ياههبرجت زا  هدافتـسا  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  هضرع و  نانآ  يرازگجح  ناتـسبرع و  هب  کیجات  جاجح  مازعا  دنور  زا  یتاحیـضوت  یناریا 

. درک مالعا  یمالسا  يروهمج 
رد دوزفا : وا  دندرم . ناشدصرد  داتفه  نز و  نانآ  دصرد  یـس  هک  درمـش  رفن  رازه  جنپ  زا  شیب  لاس 88  رد  ار  کیجات  نارئاز  رامـش  يو 

نییآ هب  نتفر  يارب  هیمهس  جنپ  اهنت  يروهمج  ره  يوروش  هطلس  نامز  رد  اما  تشادن ، دوجو  نارئاز  مازعا  يارب  یتیدودحم  چیه  لاس 88 
. تشاد جح 

: تفگ داد و  ربخ  هرفن  هورگ 45  ره  رد  دنایمالسا ، هدکشناد  نایوجشناد  ناداتـسا و  اهبیطخ و  زا  رتشیب  هک  دلب  هار  کی  روضح  زا  يو 
هکم و رد  کیجات  نارئاز  تماقا  دـنزومآیم . نارئاز  هب  یفنح  بهذـم  هیاپرب  ار  جـح  کسانم  اوتف ، شخب  لوئـسم  تراـظن  اـب  ناـنآ  همه 

. دراد هنیزه  رالد  زا 3300  شیب  هک  تسا  هام  کی  رثکادح  هنیدم 
هب ار  نانآ  تناها  تسناد و  مالسا  تمظع  هناشن  ناناملسم ، تاسدقم  هب  ار  مالسا  نانمشد  تناها  زین  ناتسکیجات  هثعب  هنیدم  جاجح  سیئر 

نانخـس هب  هراشا  اب  يو  درک . دیکأت  رگیدکی  اب  ناناملـسم  تدـحو  رب  یبایزرا و  ناگدـننکتناها  ینوبز  فعـض و  هناشن  ادخ 9 ، لوسر 
زا سپ  مالـسا ، زا  لیلجت  هک  بهذـم  کی  سیئر  تشادـگرزب  اهنت  هن  نییآنآ ، تفگ : هفینحوبا ، دـالیم  نشج  رد  کـیجات  تلود  سیئر 

. دوب يوروش  هطلس  رد  هنایم  يایسآ  ياهروشک  رد  تیدودحم  تیمورحم و  لاس  داتفه 
اب روشک  نیا  زورما  توافت  یگنهرف ، هصرع  دـننام  تلود  فلتخم  ياههصرع  رد  ار  نید  روضح  تلود و  نید و  دـنویپ  کیجات  ماقم  نیا 

زورما يو  هتفگ  هب  درمشرب . نآ  زورید 
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تیعمج نویلیم   7 هب 5 / کیدزن  ناتـسکیجات  تسا  ینتفگ  دوشیم . غیلبت  نید  نیا  دوریم و  نخـس  مالـسا  زا  یتلود  گرزب  ياـهربنم  رب 

. دراد

ناّمع هثعب  مهن -

نـالهک رتـکد  خیـش  رادـید  نیا  رد  دـندرک . رادـید  ناـمع  روـشک  هـثعب  زا  هارمه  تـئیه  یناریا و  جاـجح  تسرپرـس  هـیقفیلو و  هدـنیامن 
مراودـیما تفگ : درک و  رکـشت  ناّـمع  روـشک  هـثعب  رد  وا  هارمه  تـئیه  يرهـشير و  هللاتـیآ  روـضح  زا  ناّـمع  هـثعب  سیئر  یـسورخلا ،

. دننک ارجا  ار  جح  کسانم  لامعا و  یگچراپکی  تدحو و  اب  ناناملسم 
گنراگنر ياههئطوت  هب  هجوت  اب  درک و  دیکأت  نیطـسلف  هلئـسم  هژیو  هب  مالـسا  ناهج  تالکـشم  هب  هجوت  رب  زین  جح  رد  هیقفیلو  هدـنیامن 

تدـحو ياههیاپ  تیوقت  اب  ار  تالکـشم  ّلح  یمالـسا ، تما  ناـیم  هقرفت  داـجیا  مالـسا و  ناـهج  هب  یگنهرف  مجاـهت  رد  مالـسا  نانمـشد 
نخس یمالسا  تما  تدحو  يارب  یمالسا  يروهمج  هثعب  هناریگیپ  شالت  هب  بالقنا  مظعم  ربهر  شرافس  زا  تسناد و  ریذپناکما  یمالسا 

. تفگ
دقن هب  درک و  فیـصوت  نآ  یعامتجا  یـسایس و  يدابع و  يونعم ، يدام و  عفانم  زا  یمالـسا  تما  يدنمهرهب  ار  جـح  هفـسلف  نینچمه  يو 

ردارب و روشک  نیا  وا  دوش . شومارف  جح  هفسلف  تیونعم و  حور و  ارجا و  حوریب  کشخ و  کسانم ، لامعا و  هک  تخادرپ  درکیور  نیا 
. تسناد رثؤم  یمالسا  تما  عفانم  نیمأت  رد  ار  ناّمع )  ) تسود

نامع هثعب  سیئر  زا  یمالـسا ، تما  تدـحو  هار  رد  هسـسؤم  نیا  یملع  تیلاعف  هب  هراشا  اـب  ثیدـحلاراد  یگنهرف  یملع - هسـسؤم  سیئر 
. دنک رفس  ناریا  هب  نآ  ياهتیلاعف  زا  دیدزاب  يارب  ات  درک  توعد 

هکت هقرفت و  داجیا  رد  ار  نانمشد  نوگانوگ  ياههئطوت  یناریا ، جاجح  تسرپرس  نانخس  رب  دییأت  اب  رادید  نیا  نایاپ  رد  ناّمع  هثعب  سیئر 
تردق هناشن  ناناملسم ، ندرک  هکت 
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. دش اهنآ  عفر  يارب  شالت  ناناملسم و  ياهفعض  ییاسانش  راتساوخ  درمشرب و  مالسا  ناهج  توق  و 

رذآ 88) مود   ) قارع هثعب  مهد -

یسایس و ناربهر  میمـصت  تیعجرم و  تیاده  لاعتم و  دنوادخ  کمک  هب  مراودیما  تفگ : قارع  هثعب  سیئر  اب  رادید  رد  هیقفیلو  هدنیامن 
. دنسرب هملک  تدحو  هب  اههنیمز  همه  رد  روشک  نیا  مدرم  قارع ، ینید 

هدننک نیمأت  ار  جح  هضیرف  دوب ، هتفر  قارع  هثعب  هب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  نالوئـسم  املع و  زا  یتئیه  اب  هک  يرهـشير  يدمحم  هللاتیآ 
ادیپ ققحت  دیحوت  هملک  كرـش و  یفن  اب  هک  تسا  هملک  تدـحو  یمالـسا ، تما  عفانم  نیرتگرزب  تفگ : تسناد و  یمالـسا  تما  عفانم 

. دنکیم
یهلا يایبنا  : » تفگ تسناد و  ادخ  رکذ  زا  وا  ندش  رود  زا  هدـمآرب  ار  ناسنا  یگداوناخ  یعامتجا و  يدرف ، تالکـشم  هیقف  یلو  هدـنیامن 

قیرـشت مایا  و  تامولعم ) مایا   ) هجحلايذ ههد  جـح و  دـنهد . رارق  شایقیقح  عفانم  هار  رد  ار  وا  ناسنا  هب  دـنوادخ  يروآدای  اب  ات  دـندمآ 
«. درادرب ماگ  دوخ  یقیقح  عفانم  نیمأت  یلصا  ریسم  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  يارب  تصرف  نیرتهب  تادودعم ،) مایا  )

ریخا نرق  رد  دـنرادن . ياهرهب  رهاوظ  زا  زج  جـح  زا  يرایـسب  : » تفگ جـح  تقیقح  هب  ناناملـسم  رتشیب  یهجوتیب  زا  ندروخ  غیرد  اب  يو 
هللا ناوضر   ) لحار ماما  حـلاص  فلخ  درک و  فیرعت  یمالـسا  تما  عفانم  تهج  رد  ار  جـح  یمیهاربا ، جـح  رگایحا  ناونع  هب  ینیمخ  ماما 

«. تسا هداد  همادا  ار  ماما  هار  زین  يربهر  مظعم  ماقم  هیلع )
يارب نمـشد  تقو  ره  زا  شیپ  هک  يراج  لاس  رد  : » دوزفا جـح  نارازگراک  اب  رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  هب  هراشا  اـب  يو 

شیب دیاب  دننکیم ، رکف  یمالسا  ياهشزرا  هب  اهروشک  رگید  قارع و  ناریا ، رد  هک  یناسک  مامت  دنکیم ، شالت  مالسا  ناهج  هقرفت 
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«. دنشاب یمالسا  تما  تدحو  میکحت  یپ  رد  هشیمه  زا 

رد یحو و  نیمزرس  نیا  رد  : » تفگ میکح  زیزعلادبع  موحرم  میکح و  رقابدمحم  دیس  دیهـش  ردص ، دیهـش  هللاتیآ  زا  تشادگرزب  اب  يو 
زونه هک  روشک  نیا  يارب  دندوب و  مادص  متس  دنب  رد  اهلاس  هک  یقارع  نارهاوخ  ناردارب و  هژیوهب  یمالـسا  تما  همه  يارب  ورشیپ ، مایا 

دنوش و دوبان  قارع  مدرم  تینما  شمارآ و  نانمشد  دننک و  يرگلاغشا  دنناوتن  نارگلاغـشا  هک  میهاوخیم  لاعتم  دنوادخ  زا  تسا ، دنب  رد 
«. دوش مکاح  روشک  نیا  رب  مدرم  هقالع  دروم  یشزرا و  ماظن 

تسناد و قارع  مدرم  یلـصا  زاـین  ار  هملک  تدـحو  قارع ، ینویزیولت  ياههکبـش  اـب  هبحاـصم  رد  رادـید  نیا  ناـیاپ  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن 
تدحو دننکیم ، لقتنم  قارع  هب  نیمزرس  نیا  زا  ناگبخن  هژیو  هب  یقارع  نارئاز  هک  یتینارون  یحو و  نیمزرس  تکرب  هب  مراودیما  : » دوزفا

«. دنوش هریچ  دوخ  تالکشم  رب  قارع  مدرم  بهاذم ، ماوقا و  همه  تمواقم  داحتا و  اب  دوش و  رتشیب  هملک 
زا يو ، ناهارمه  يرهـشير و  هللاتیآ  هب  ییوگدـماشوخ  اب  رادـید  نیا  رد  زین  قارع  هثعب  سیئر  الوم ، خیـش  نیملـسملا  مالـسالاتجح و 

هدافتـسا جـح  رد  ناریا  دنمـشزرا  تاـیبرجت  زا  اـم  : » تفگ درک و  يرازگـساپس  قارع  مدرم  تلود و  زا  ناریا  تلم  تلود و  ياـهتیامح 
«. دبای شیازفا  اههنیمز  یمامت  رد  روشک  ود  تابسانم  مراودیما  میتسه . تایبرجت  نیا  زا  يریگهرهب  هدامآ  نانچمه  میاهدرک و 

يروهمج جاحلاریما  اب  هرونم  هنیدـم  رد  يربهر  هثعب  رد  روشک  نیا  ياـملع  زا  یتئیه  اـب  هارمه  نیا  زا  شیپ  قارع  هثعب  سیئر  تسا  ینتفگ 
. دوب هدرک  رادید  ناریا  یمالسا 

( هجحلا يذ  مشش   ) رطق جح  هثعب  مهدزای -

دمآ تفر و  جح ، رد  هیقفیلو  هدنیامن  دندرک . رادـید  هثعب  نآ  سیئر  اب  رطق  جـح  هثعب  رد  روضح  اب  يو  هارمه  تئیه  هیقفیلو و  هدـنیامن 
یمالسا و ياهروشک  جح  نارازگراک 
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ياهروشک یـسایس  یگنهرف و  يداصتقا ، رتشیب  ياهيراکمه  زاسهنیمز  یلدـمه و  تفلا و  بجوم  رگیدـکی ، اـب  ار  ناـنآ  دـیدزاب  دـید و 

. دش راتساوخ  ناحبس  دنوادخ  زا  ار  یمالسا  تما  تدحو  دناوخ و  یمالسا 
رد ار  یمالـسا  يروهمج  جح  هثعب  ناوارف  ياههبرجت  رطق ، هثعب  زا  یناریا  تئیه  رادـید  زا  شايدونـشخ  راهظا  اب  زین  رطق  جـح  هثعب  سیئر 

. درک نالعا  اهنآ  زا  رتشیب  هدافتسا  يارب  ار  شروشک  یگدامآ  فیصوت و  دنمشزرا  يرازگجح  هنیمز 

نانبل هللابزح  جح  هثعب  مهدزاود -

تئیه سیئر  درک . رادید  تئیه  نیا  رارقتـسا  لحم  رد  جح ، مسوم  هب  نانبل  هللا  بزح  هداتـسرف  تئیه  اب  وا  هارمه  تئیه  هیقفیلو و  هدنیامن 
. درک يرازگساپس  نانبل  هللابزح  هثعب  لحم  رد  وا  هارمه  تئیه  هیقفیلو و  هدنیامن  روضح  زا  زین  هللابزح 

ياـهتیامح زا  درک و  داـی  یگرزب  هب  ياهنماـخ  ماـما  بـالقنا  مظعم  ربهر  ینیمخ و  ماـما  ترـضح  یمالـسا  بـالقنا  دـیقف  ربـهر  زا  يو 
یگداتسیا و رب  درمش و  نیملسم  رما  یلو  نازابرس  زا  يزابرـس  ار  هللارـصن  نسح  دیـس  درک و  رکـشت  نانبل  هللابزح  زا  یمالـسا  يروهمج 

. درک وزرآ  ار  هادف ) انحاورا   ) رصع ماما  روهظ  دیکأت و  یتسینویهص  نمشد  ياههئطوت  ربارب  رد  هللابزح  تمواقم 
مالـسالا اهب  ّزعت  همیرک  هلود  یف  کیلا  بغرن  انا  مهللا   » حاتتفا ياعد  زا  ياهراپ  ندناوخ  اب  رادید  نیا  رد  زین  يرهـشير  يدمحم  هللاتیآ 

داهج تمواقم و  رطع  هک  يدهاجم  ناردارب  عمج  رد  ار  دوخ  روضح  هتعاط ،» یلا  هاعدلا  نم  اهیف  انلعجت  هلها و  قافنلا و  اهب  ّلذت  هلها و  و 
. درمش منتغم  رایسب  دندوب ، هدرب  فیرش  ناکم  نآ  هب  ار  مالسا  نانمشد  نیرتتخسرس  ربارب  رد 

مایا نیا  رد  ار  ناناملسم  ياعد  نیرتمهم  تسناد و  یصخش  لئاسم  زا  رتارف  ار  ینیمخ / ماما  بتکم  ناوریپ  ياعد  یناریا  جاجح  تسرپرس 
تدحو مالسا ، ناهج  تالکشم  لح 
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عاجـش و ربهر  هللارـصن ، نسح  دیـس  ریثأت  يرهـشير  هللاتیآ  درمـش .  ] نامزلا بحاص  جرف  یتسینویهـص و  میژر  يدوبان  یمالـسا و  تما 

نوناق دـمایپ  ار   ] رـصعیلو ترـضح  یناـهج  تموکح  ققحت  اـهتلم و  يزوریپ  تسناد و  مهم  رایـسب  يزوریپ  نیا  رد  ار  هللابزح  میکح 
. مینیبب دوخ  مشچ  هب  ار  وزرآ  نیا  ققحت  شیوخ  تایح  نامز  رد  هللا  ءاش  نا  تفگ : دناوخ و  تیلوئسم » اب  اعد  یهارمه  »

( هدعقلايذ  21 نابآ / مهدجه   ) يزکرم هناخزپشآ  هس -

دندرک دیدزاب  هنیدم  هموح  رد  تاکرادـت  رابنا  و  نیز »  » و لیخدـلا »  » زکرمتم ياههناخزپشآ  زا  وا  هارمه  تئیه  یناریا و  جاجح  تسرپرس 
هناخزپشآ ریدم  دـندرک . یـسررب  ار  یناریا  جاجح  ياذـغ  خـبط  ییاذـغ و  داوم  تاموزلم و  تاکرادـت و  هیهت  ییارجا  دـنور  کیدزن  زا  و 

هدافتـسا درک . هضرع  هناخزپشآ  جنرب  و  پوس ، شروخ و  تشوگ ، يزاسهدامآ  يرادا ، شخب  راهچ  رد  راک  دنور  زا  یـشرازگ  زین  لیخد 
هدرک مهارف  نانکراک  يارب  اذغ  خبط  ياهنلاس  رد  ار  یبسانم  ياضف  ریخا  لاس  دنچ  رد  یتشادهب  یتعنـص - هبرجت  دـیدج و  تازیهجت  زا 

، ددع رازه  یس  فقـس  ات  دنزادرپیم و  راک  هب  هناخزپشآ  ود  نیا  رد  رفن  هب 110  کیدزن  تسین . يربخ  هتـشذگ  دیدش  يامرگ  زا  تسا و 
. دننکیم هدامآ  اذغ 

رب تاولـص  راعـش  اب  نانآ  دوب . راکـشآ  یناریا  جاجح  تسرپرـس  رادید  ماگنه  اههناخزپشآ  نیا  نانکراک  دـهعت  طاشن و  قایتشا و  روش و 
شزومآ يارب  اههناخزپشآ  زا  کی  ره  رد  یناحور  کی  تسا  ینتفگ  دندرکیم . یهارمه  دیدزاب  نیا  رد  ار  تئیه  شنیرهاط  لآ  ربمایپ و 

. دراد دوجو  نآ  نانکراک  هب  جح  کسانم  لامعا و 
يوـبن مرح  نارئاز  ياذـغ  تـیفیک  نتفاـیاقترا  لـیلد  هـب  تاکرادـت  هناـخزپشآ و  نوگاـنوگ  ياـهشخب  ناـنکراک  زا  يرهـشير  هللاتـیآ 

. دش راتساوخ  نانآ  يارب  ار  یهلا  شاداپ  درک و  يرازگساپس 
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( هدعقلايذ  22 نابآ / مهدزون   ) هرونم هنیدم  داتس  راهچ -

دوعسم ياقآ  دیدزاب  نیا  رد  دندرک . دیدزاب  لیخدلارصق  رد  رقتسم  هرونم  هنیدم  داتس  فلتخم  ياهشخب  زا  يرهـشير  هللاتیآ  ترـضح 
، یمومع طباور  یبایـشزرا ، یـسرزاب و  تسارح ، ییاوه ، لقن  لمح و   ) داتـس فلتخم  ياهشخب  نالوئـسم  هنیدم و  داتـس  سیئر  يدّرجم 
( تارباخم تسپ و  ینابیتشپ ، هناخریبد ، نکسم ، داتس ، هنایار  یلام ، روما  هجراخ ، روما  ترازو  يرهش ، نورب  يرهش و  نورد  لقن  لمح و 

دای ياهشخب  رد  داتـس  نانکراک  زا  یناریا  جاجح  تسرپرـس  دنداد . هضرع  هرونم  هنیدـم  رد  رارقتـسا  نامز  زا  دوخ  تیلاعف  زا  یـشرازگ 
نانآ تالکـشم  لح  يوبن و  مرح  نارئاز  هب  رتهناصلاخ  رتشیب و  يرازگتمدـخ  موزل  رب  رکـشت و  نانآ  يزورهنابـش  تیلاعف  لیلد  هب  هدـش 

. درک دیکأت 

( نابآ مهدزون   ) هرونم هنیدم  رد  جح  یکشزپ  زکرم  جنپ -

، هاگـشیامزآ وی ، یـس . يآ . بلق ، يدـپوترا ، نوگانوگ  ياهشخب  زا  هنیدـم  یکـشزپ  ناتـسرامیب  رد  روضح  اب  یناریا  جاـجح  تسرپرس 
زکرم نیا  هب  اهناوراک  ناکشزپ  هداتـسرف  نارامیب  هب  ناراتـسرپ  ناکـشزپ و  یگدیـسر  دنور  زا  درک و  دیدزاب  سناژروا و ...  يژولویدار ،

تاناکما ندرک  مهارف  زا  ناتسرامیب  سیئر  نایبلاط ، رتکد  یکـشزپ و  تئیه  سیئر  زاسیلح ، رتکد  دیدزاب  نیا  رد  تفای . یهاگآ  ینامرد 
عـضو زا  : » دوزفا درک و  هضرع  دوخ  ناراـکمه  تیلاـعف  زا  یـشرازگ  داد و  ربـخ  آ »  » ِيازنـالوفنآ يراـمیب  عویـش  زا  يریگولج  يارب  هژیو 

«. دزادرپیم راک  هب  هنیدم  رد  وی  یس . يآ . تخت  تسیب  یناتسرامیب و  تخت  هاجنپ  اب  زکرم  نیا  میرادن . یمیب  نارئاز  ینامرد  یتشادهب و 

هکم ب )

( هدعقلايذ  29 نابآ /  26  ) همرکم هکم  یناتسرامیب  یکشزپ و  زکرم  کی -

دیدزاب همرکم  هکم  رد  یناتـسرامیب  یکـشزپ و  زکرم  نوگانوگ  ياهشخب  زا  ترایز  جـح و  نامزاس  سیئر  جـح و  رد  هیقفیلو  هدـنیامن 
تامدخ هضرع  دنور  اب  کیدزن  زا  دندرک و 
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یتاحیضوت هضرع  اب  زین  جح  رد  یمالسا  يروهمج  یکشزپ  تئیه  سیئر  زاسیّلح ، رتکد  دش . انشآ  یناریا  نارئاز  هب  جح  یکـشزپ  تئیه 

. تسا دوجوم  هکم  رد  اهنآ  دصرد  هنیدم و 65  رد  نآ  دصرد  هک 35  داد  ربخ  نارئاز  يارب  یکشزپ  داوم  اهوراد و  ندرک  مهارف  هرابرد 
ینامرد یتشادـهب و  عضو  درک و  مالعا  ادـخ  هناخ  نامهیم  هب  تامدـخ  هضرع  يارب  ار  یناتـسرامیب  یکـشزپ و  هورگ  لماک  یگدامآ  يو 

ات آ »  » ِيازنالوفنآ هب  التبا  زا  یعطق  شرازگ  دوب و  یلاخ  زکرم  نیا  ياـهتخت  رتشیب  تسناد . هتـشذگ  لاـس  زا  رتهب  لاس 88  رد  ار  نارئاز 
ياـج هب  هدرفم  هرمع  دـننامیم و  زاـب  عتمت  جـح  زا  هک  داد  ربـخ  یکـشزپ  هورگ  ياـضعا  تیرثـکا  راـثیا  زا  يو  دوـب . هدیـسرن  ماـگنه  نآ 

. دننک هضرع  راوز  هب  يرتهب  تامدخ  ات  دنروآیم 
هب تامدـخ  هضرع  رد  نانآ  دـص  رد  دـص  یگدامآ  رب  نآ ، يزورهنابـش  تامحز  لیلد  هب  یکـشزپ  تئیه  زا  رکـشت  اب  يرهـشير  هللاتیآ 

گرزب یتمدخ  تدابع و  ار  نانآ  ياهراک  دوشیم و  رتشیب  اجنآ  رد  تالکشم  اریز  درک ؛ دیکأت  رعاشم  رد  هژیوهب  مارحلا ، هللا  تیب  نارئاز 
. دناوخ

( هجحلا يذ  موس  نابآ /  29  ) همرکم هکم  رد  لقن  لمح و  ود -

نارئاز لقن  لمح و  دنور  کیدزن ، زا  اههاگتـسیا ، رد  اهسوبوتا  رارقتـسا  لحم  رد  روضح  اب  یناریا  جاجح  تسرپرـس  هیقفیلو و  هدنیامن 
نآ زا  نارئاز  زا  يرامـش  يدنـسرخان  اهنآ و  زا  ندـش  هدایپ  اهسوبوتا و  هب  ندـش  راوس  رد  یناریا  نارئاز  ماـحدزا  دـید . ار  مارحلا  هللاتیب 

لمح و همرکم و  هکم  داتس  ترایز ، جح و  نامزاس  نایرجم  نالوئسم و  زور  نآ  يادرف  دش  بجوم  هرابنیا  رد  ناشتالکشم  نایب  عضو و 
نینچ ار  ماحدزا  زا  ییاهتلع  نانآ  دـنزادرپب . شخب  نیا  تالکـشم  یـسررب  هب  هیقفیلو  هدـنیامن  روضح  اب  يرارطـضا  ياهسلج  رد  لـقن 

: دندرمشرب
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هب ندش  راوس  ماگنه  نانز  نادرم و  ندرکن  کیکفت  ات 23 ، تاعاس 21  رد  ادخ  هناخ  ترایز  هب  نارئاز  قایتشا  ناگدننار ، تفیش  ضیوعت 

. دصقم ای  أدبم  هاگتسیا  رد  اهسوبوتا  فقوت  هنحص و  رد  تیریدم  دوبن  اهسوبوتا ،
يارب دش و  اهنآ  لح  راتساوخ  دراد ، دوجو  شخب  نیا  رد  نارئز  يارب  هک  یتالکشم  زا  فسأت  زاربا  اب  تسشن  نیا  رد  يرهـشير  هللاتیآ 

: درک هضرع  تدمدنلب  تدم و  هاتوک  ییاهلحهار  اهنآ  عفر 
اب ینونک  عضو  تسا . جراـخ  تراـیز  جـح و  ناـمزاس  تاراـیتخا  هزوـح  زا  لـئاسم  زا  یخرب  دـنادب  رئاز  اـت  هدرتـسگ  یناـسرعالطا  لوا -

؛ دوش هسیاقم  هتشذگ  تیعضو 
ادـخ هناخ  ترایز  يارب  زورهنابـش  فلتخم  تاـعاس  رد  ار  نارئاز  اـت  دریگ  تروص  یگنهاـمه  اـهناوراک  ناـیناحور  ناریدـم و  اـب  مود -

تیعمج و مکارت  دنورب ، ادخ  هناخ  يوس  هب  ینیعم  تعاس  رد  نارئاز  همه  رگا  هک  تسا  یهیدب  تاناکما  تیدودـحم  هب  هجوت  اب  دـنروایب .
؛ دیآیم دیدپ  ماحدزا 

رد مرتحم  نارهاوخ  تیعمج ، ماـحدزا  رد  اـت  دیـشیدنا  ياهراـچ  دـیاب  ریزگاـن  اـهسوبوتا  رد  ناردارب  نارهاوخ و  يزاسادـج  يارب  موس -
؛ دنوش هتخیمآ  مهرد  نادرم  نانز و  تیعمج ، ماحدزا  رد  هک  دریذپب  دیابن  یتریغاب  درف  چیه  دنریگن . رارق  هقیضم 

تالکـشم اب  لقن  لمح و  هب  زاین  ات  دوش  هدافتـسا  مرح  هب  رتکیدزن  ياهلته  زا  ناکمالایتح  هک  دوش  يزیرهمانرب  هدـنیآ  يارب  مراـهچ -
. دنشاب هتشاد  یسرتسد  دجسم  هب  یناسآ  هب  هنیدم  نارئاز  نوچمه  هکم  نارئاز  دشابن و  شناوارف 

. دنوشیم لقتنم  رتکیدزن  ياهلته  هب  جیردتهب  هک  داد  ربخ  اهيدوعـس  اب  هیلوا  تاقفاوت  يزیرهمانرب و  زا  ترایز  جـح و  نامزاس  سیئر 
. میوشیم زاینیب  مرح  هب  لقن  لمح و  زا  هدنیآ  لاس  جنپ  رد  دوزفا : يو 

موزل تروص  رد  هیجوت و  اهناوراک  ریدـم  اج ، دـنچ  رد  اذـغ  دوبمک  زا  اـهشرازگ  زا  یخرب  هراـبرد  دـش  رّرقم  نینچمه  تسـشن  نیا  رد 
رظن زا  يدوبمک  چیه  اریز  دنوش ؛ هذخاؤم 
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. تسا ناشناوراک  ياذغ  رامآ  مالعا  ناریدم و  یناسرعالطا  دنمزاین  لکشم  عفر  درادن و  دوجو  اذغ  رامش 

( هجحلايذ مراهچ  نابآ / مایس   ) روشک جراخ  میقم  نایناریا  ياهناوراک  هس -

خیـش هللاتیآ  دـندش و  رـضاح  روشک  جراخ  میقم  نایناریا  ياهناوراک  زا  يرامـش  تماقا  لـحم  رد  يو  هارمه  تئیه  هیقفیلو و  هدـنیامن 
نانآ زا  دـندوب ، هدرک  رفـس  یحو  نیمزرـس  هب  ناوراک  ود  بلاق  رد  اکیرما  سیلگنا و  زا  هک  مارحلا  هللا  تیب  رئاز  نایناریا  یکارا و  نسحم 

سیئر یناریا و  جاجح  تسرپرـس  اب  ار  دوخ  ياـهرظن  کـیدزن  زا  روشک  جراـخ  میقم  ناـیناریا  یمیمـص  رادـید  نیا  رد  دـندرک . لابقتـسا 
. دنتشاذگ نایم  رد  ترایز  جح و  نامزاس 

نارئاز رامآ  آ ،»  » ِيازنالوفنآ يرامیب  رفـس و  هنیزه  ندـش  نارگ  اـکیرما و  اـپورا و  يداـصتقا  تالکـشم  رثا  رب  لاـس 88  رد  تسا  ینتفگ 
. دیسر رفن  هب 1200  تفای و  شهاک  موس  ود  هب  روشک  جراخ  میقم  یناریا 

( هجحلايذ مراهچ  نابآ / مایس   ) نازابناج ناوراک  راهچ -

نازیزع و نیا  اـب  نازاـبناج  ناوراـک  تماـقا  لـحم  رد  روـضح  اـب  وا  هارمه  تئیه  یناریا و  جاـجح  تسرپرـس  هیقفیلو و  مرتـحم  هدـنیامن 
مرتحم یناحور  ییوگدـماشوخ  زا  سپ  تفرگ ، تروص  افـصاب  يونعم و  ییاـضف  رد  هک  رادـید  نیا  رد  دـندرک . رادـید  ناـشیاههداوناخ 

ادخ نانامهیم  نیرتهب  عمج  رد  روضح  يارب  ناحبـس  دنوادخ  زا  ساپـس  اب  يرهـشير ، هللاتیآ  ناوراک ، ریدـم  يرامآ  شرازگ  ناوراک و 
ياهژیو شزرا  ناـنآ  رد  دـنوادخ  هک  دـننادب  ار  شیوخ  تدـهاجم  شـالت و  دوخ و  ردـق  تساوخ  زیزع  نازاـبناج  زا  یحو ، نیمزرـس  رد 

. دنکیم ییاریذپ  نارگید  زا  شیب  نانآ  زا  نامگیب  تفایض  نیا  رد  دنیبیم و 
ادخ دای  تلزنم  ردق و  تیمها  زا  ْمُک ، ْرُکْذَأ  ِینوُرُکْذاَف  همیرک  هیآ  هب  هراشا  اب  يو 
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زین دـنکیم ، دای  قیرـشت ) مایا   ) تادودـعم مایا  و  هجحلايذ ) لوا  ههد   ) تامولعم ماـیا  هب  نآ  زا  نآرق  هک  ماـیا  نیا  رد  نیمزرـس و  نیا  رد 

. دناوخارف ادخ  دای  هب  ار  همه  تفگ و  نخس 
هب دناهتـسبرب و  تخر  ناهج  نیا  زا  هک  یناسک  يارب  ار  جح  تصرف  تیمها  قداص 7  ماما  زا  یتیاور  هب  دانتـسا  اب  یناریا  جاجح  تسرپرس 
ادخ هناخ  ترایز  هب  راب  کی  تسایند ، رد  هچنآ  ياهب  هب  دننکیم  وزرآ  نانآ  : » دوزفا تسناد و  یندشكرد  دنراد ، فارـشا  ایند  یگدنز 

«. دنیایب
زا يرامـش  هب  فیـصوت و  ناوارف  تایاور  نآرق و  هاگدید  زا  ار  ادـخ  دای  ياهدرواتـسد  تاکرب و  دوخ  نانخـس  زا  يرگید  شخب  رد  يو 

، روما رد  شیاشگ  بلق ، ندش  میلـس  یقالخا ، ياهيرامیب  نامرد  لد ، تینارون  ییانـشور و  ردـص ، حرـش  لد ، شمارآ  درک : هراشا  اهنآ 
لیدـبت ناگتـشرف ، لوزن  ترخآ ، اـیند و  ریخ  ناـمیا ، تیوقت  یمانـشوخ ، لاـمعا ، نسح  اـهيراتفرگ ، زا  تاـجن  ریذـپانینیبشیپ ، يزور 

. تانسح هب  تائّیس 
نادیهش زیزع و  نازابناج  يراکادف  راثیا و  درک و  یبایزرا  ادخ  دای  ریسم  رد  زین  ار  ادخ  ّیلو  دای  يرهشير ، نیملـسملا  مالـسالا و  تجح 

رـصع یلو  ترـضح  روهظ  زاسهنیمز  دیماجنا ، هیقف  تیالو  روحم  رب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  هب  هک  ار  نأشلامیظع  لحار  ماما  ردقنارگ و 
رجا ربص و  نازابناج و  يافش  نادیهش ، تاجرد  ّولع  ناناملـسم ، مالـسا و  تمظع  دجم و  يارب  تسناد و  نیمزرـس  نیا  رد  هادف ) انحاورا  )

. درک اعد  نادیهش  ياههداوناخ 
دـصرد و داتفه  يالاب  نازابناج  دـندوب ، هدـمآ  یحو  نیمزرـس  هب  ناوراک  نیا  بلاق  رد  هک  ینازابناج  رتشیب  ناوراک ، ریدـم  شرازگ  رب  انب 
، کشزپ ناشرفن  راهچ  ادهـش ، ياههداوناخ  زا  نانآ ، زا  رفن  هدزناش  هک  دندوب  دـصرد  دصرد و 55  تصـش  زا  شیب  نانآ  زا  یکدنا  رامش 

. دنتخادرپیم يرازگتمدخ  هب  ناوراک  نیا  رد  دنتفریم و  رامش  هب  ییارجا  لماوع  زا  ناشرفن  هدراهچ  یناحور و  ناشرفن  هس 
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وا اهنت  شتنوکـس  لحم  رهـش  زا  دصرد  داتفه  يالاب  زابناج  رفن  دص  زا  شیب  نایم  زا  هکنیا  راهظا  اب  نازابناج  زا  یکی  رادید  نیا  نایاپ  رد 

رامآ شیازفا  زا  ترایز  جح و  نامزاس  سیئر  دـش . نازابناج  جـح  هیمهـس  شیازفا  راتـساوخ  تسا ، هدرک  ادـیپ  ار  يونعم  رفـس  نیا  قیفوت 
نآ عیزوت  هک  داد  ربخ  رفن  رازه  شـش  هب  رازه  راهچ  زا  ریخا  ياهلاس  رد  ناـگدازآ  نارگراـثیا و  نازاـبناج ، ادهـش ، ياـههداوناخ  هیمهس 

. تسا دیهش  داینب  هدهعرب 

( هجحلايذ مهدزناش  رذآ / مهدزاود   ) همّرکم هکم  داتس  جنپ -

تیلاـعف دـنور  هب  کـیدزن  زا  درک و  دـیدزاب  يداـه » راد   » لـته رد  هـمرکم  هـکم  داتـس  زا  یناریا ، جاـجح  تسرپرـس  هـیقفیلو و  هدـنیامن 
تراظن و يزیرهمانرب ، نواـعم  هک  دـیدزاب  نیا  رد  دـش . هاـگآ  مارحلا  هللا  تیب  جاـجح  هب  یناسرتمدـخ  رد  داتـس  نوگاـنوگ  ياـهشخب 

هـضرع یهاتوک  تاحیـضوت  داتـس  نیا  ياهشخب  زا  کـی  ره  رد  هکم  داتـس  سیئر  ییاّقـس ، نسح  درکیم ، یهارمه  ار  وا  زین  یبایـشزرا 
. درک رکشت  اهنآ  نانکراک  نالوئسم و  زا  اهشخب  نیا  زا  دیدزاب  رد  جح  روما  رد  هیقفیلو  هدنیامن  درک .

( رذآ مهدزیس   ) همرکم هکم  ياههناخزپشآ  شش -
تخپ يزاسهدامآ و  دنور  زا  لئادـجوبا »  » و یناطحق »  » زکرمتم ياههناخزپشآ  رد  روضح  اب  یناریا  جاجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن 

. دـش هضرع  نوگاـنوگ  ياـهشخب  رد  یتاحیـضوت  تشاد ، روـضح  زین  همرکم  هـکم  داتـس  سیئر  هـک  رادـید  نـیا  رد  درک . دـیدزاب  اذـغ 
نانآ یناسرتمدخ  تادابع و  کسانم ، لامعا ، یلوبق  يارب  رکشت و  اهنآ  نانکراک  زا  اهشخب  نیا  رد  روضح  اب  یناریا  جاجح  تسرپرس 

. درک اعد  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  هب 
تخپ تیفرظ  زا  دـنمراک  رفن  اب 160  لئادجوبا  هناخزپشآ  اذـغ و  ددـع  رازه  تخپ 25  تیفرظ  زا  دـنمراک ، داتـشه  اب  یناطحق  هناخزپشآ 

. دننکیم تیلاعف  تبون  دنچ  رد  اهنآ  نانکراک  تسا و  رادروخرب  اذغ  ددع  رازه  تصش 
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. دوشیم هتخپ  اذغ   3 / 100 زا 000 / شیب  هکم ، رد  ادخ  هناخ  یناریا  نارئاز  روضح  تدم  رد  هناخزپشآ  ود  نیا  نالوئسم  هتفگ  هب 

اهینارنخس . 5

( هدعقلايذ مهدزناش  نابآ / مهدزیس   ) هثعب نانکراک  فلا )

میرک و نآرق  تئارق  زا  سپ  دـش . رازگرب  یناریا  جاجح  تسرپرـس  يربهر و  هدـنیامن  روضح  اب  جـح و  نارازگراک  روضح  اب  مسارم  نیا 
ناریا و روشک  ود  تیعقوم  تیمها  هب  دوخ  نانخس  رد  یمالـسا  يروهمج  ترافـس  رادراک  ینارمع  ياقآ  راظتنا ،» جح و   » حیـشاوت يارجا 

رثؤم طباور  نیا  رد  ار  نآ  يرازگرب  یگنوگچ  درک و  فیـصوت  تیمها  اب  ار  جـح  لصف  مالـسا ، ناهج  رد  نانآ  طباور  ریثأت  و  ناتـسبرع ،
هدوب دیفم  رایسب  ریخا  ياهلاس  رد  روشک  ود  طباور  دوبهب  رد  هک  جح  بولطم  تیریدم  زا  دوخ  نانخس  زا  يرگید  شخب  رد  يو  دناوخ .

. درک رکشت  رایسب  تسا ،
، مارحلا هللاتیب  نارئاز  هب  يرازگتمدخ  رد  دنوادخ  نارکیب  فاطلا  زا  ساپـس  اب  هیقفیلو  هدنیامن  يرهـشير ، يدمحم  ياقآ  بانج  سپس 

. دننآ ضرعم  رد  نارازگراک  مه  نارئاز و  مه  هک  درک  فیصوت  یهلا » گرزب  نومزآ   » ار جح 
هن دوخ  هب  دوخ  هک  گنـس  یتشم  اـب  مدآ 7  ترـضح  نامز  زا  مدرم  ناحتما  هراـبرد  یلع 7  نایقتم ، يالوم  هعـصاق  هبطخ  زا  یـشخب  هب  وا 

، دنوشیم ورهبور  نآ  اب  نارازگراک  نارئاز و  جح  مسوم  رد  هچنآ  تفگ : درک و  دانتسا  دننیبیم ، هن  دنونشیم و  هن  هدئاف ، هن  دنراد ، ررض 
. تسا یمدآ  ناج  هیفصت  یهلا و  تمحر  بلج  يارب  شیامزآ  هلیسو 

رـصبتال و عفنتال و  ّرـضتال و  راجحاب  ملاعلا  اذه  نم  نیرخآلا  یلإ  هیلع  هللا  تاولـص  مدآ  ندـل  نم  نیلوالا  ربتخا  هناحبـس  هللا  َنا  نورت  الأ  »
ًاناکسا مهبولق و  نم  ّربکتلل  ًاجارخا  دئادشلا ...  عاوناب  هدابع  ربتخن  هللا  نکلو  ًامایق ...  ساَنلل  هلعج  يذلا  مارحلا  هتیب  اهلعجف  عمستال 
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(1) هوفعل .» اًللذ  ًابابسا  هلضف و  یلإ  ًاُُحتف  ًاباوبا  کلذ  لعجی  مهسوفن و  یف  ّللذتلل 

نارئاز و زا  درمش و  نومزآ  هلیسو  ار  ود  ره  یناسآ ، يراوشد و  رش ، ریخ و  تمقن ، تمعن و  ثیداحا  هب  دانتسا  اب  یناریا  جاجح  تسرپرس 
. دننک شالت  نومزآ  نیا  رد  تیقفوم  يارب  دنراد ، رارق  نآ  رد  هک  یهاگیاج  هب  هجوت  اب  ات  تساوخ  جح  نارازگراک 

جح ندشهتفریذپ  ياههناشن  زا  ار  اهّتینم  شهاک  دـنوادخ و  هاگـشیپ  رد  عوشخ  عوضخ و  شیازفا  دوخ  نانخـس  زا  يرگید  شخب  رد  وا 
ار اهنآ  درک و  شرافس  هفیظو  يادا  رد  دنوادخ  زا  دادمتسا  دوخ و  ناوت  همه  يریگراک  هب  فیاظو ، رد  لمأت  رکفت و  هب  درک و  فیـصوت 

. تسناد یهلا  نومزآ  نیا  رد  تیقفوم  طورش 

( نابآ  23  ) نز تلزنم  شیامه  ب )

هب دـش ، رازگرب  هرونم  هنیدـم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  تاعامتجا  رـالات  رد  هک  نز » تلزنم   » شیاـمه رد  يرهـشير  يدـمحم  هللاتیآ 
میربیم رـس  هب   ] رظتنم يدـهم  روهظ  نامز  رد  نآ  رتالاو  رترب و  هنومن  ققحت  راظتنا  رد  ام  زا  کی  ره  تفگ : درک و  هراشا  رَظتنم  تموکح 

يارب يزاسهنیمز  رد  زین  نانآ  هکنانچ  دش ؛ دهاوخ  نانآ  ییافوکش  دشر و  بجوم  دوشیم و  هتـشاد  ساپ  یتموکح  نینچ  رد  نانز  قح  و 
. دراذگ دنهاوخ  ریثأت  يو  هنالداع  تموکح  ییاپرب  ترضح و  نآ  روهظ 

َو ْمَُهل  َِعفانَم  اوُدَهْـشَِیل  هفیرـش  هیآ  هیاپ  رب  هک  درک  وزرآ  تفگ و  ساپـس  جـح  کـسانم  يادا  رد  يدـنمقیفوت  يارب  ار  گرزب  يادـخ  يو 
هیـصوت نانآ  هب  يو  دسرب . رازگجح  نمؤم  نارهاوخ  هژیوهب  نارئاز  همه  هب  نآ  يورخا  يویند و  عفانم  ٍتامُوْلعَم ، ٍماَّیَأ  ِیف  ِهللا  َمْسا  اوُرُکْذَی 

ياهتکرب زا  يریگهرهب  يارب  سدـقم ، نیمزرـس  نآ  رد  ناهج  ناناملـسم  رگید  راـنک  رد  ار  ناـشروضح  يرازگجـح و  تصرف  هک  درک 
ار هار  هنتف ، عفد  رب  نوزفا  ات  تساهنآ  زا  ناناملسم ، هورگ  رد  هقرفت  اهفالتخا و  اب  هزرابم  تدحو و  رب  دیکأت  هک  دنرمشب  منتغم  جح 

. هعصاق هبطخ 192  هغالبلا ، جهن  - 1
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78 ص :
. دندنبب دوخ  یگتسباو  داژن و  بهذم و  نمشد  رب 

رد دیامرفیم : هراب  نیا  رد  ياهنماخ  هللاتیآ  ترـضح  تفگ : يربهر  تارظن  رد  هاگدـید  نیا  تیمها  هب  هراشا  اب  یناریا  جاجح  تسرپرس 
ياـهتیلاعفهصرع مود ، تسا ...  نز  دوخ  يوـنعم  دـشر  لـماکت و  هصرع  لوا  تسا . هدـش  نیعم  هصرع  هس  ناـنز ، تیلاـعف  يارب  مالـسا ،

ام ور ، نیا  زا  تسا . هداوناخ  شخب  تسا ، مهم  رایـسب  مه  نآ  هک  موس  و  یعامتجا ...  یـسایس و  يداصتقا ، تیلاعف  ینعی  تسا ؛ یعامتجا 
یگنهرف و یناور ، تینما  هعماج و  ینعی  رتگرزب ؛ طیحم  رد  راک و  ياضف  رد  نانز  یقالخا  یعامتجا و  تینما  تیوقت  ترورـض  رب  دـیاب 

. دریذپ تروص  تبحم  اب  هارمه  دهعت و  تمالس و  اب  ناکدوک  تیبرت  دنیارف  ات  مینک  دیکأت  هداوناخ  هناخ و  رد  یتیبرت 
زا دیاب  هک  دـنراد  رییغت  دـنیارف  رد  یناوارف  ریثأت  زین  نانز  تفای . اهتنحم  اهبیـسآ و  نیا  هب  نداد  نایاپ  يارب  ییاهلحهار  دـیاب  نیاربانب ،

نوگرگد ار  دوخ  نورد  هک  نآ  رگم  دـهدیمن ، رییغت  ار  یتلمياـهیگژیو  ادـخ  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ  دوش . زاـغآ  هعماـج  نورد 
«. دننک

يایند یلهاج  عضو  لباقم  رد  یمالـسا  ياهشزرا  نابرگنـس  نانز ، امـش  زورما  : » دـیامرفیم زین  هنیمز  نیا  رد  ياهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 
رد تسایس و  رد  گنهرف ، رد  ملع ، رد  دینکیم . تظفاحم  یمالسا  گنهرف  مکحتسم  راصح  نیا  زا  دیراد  هک  دیتسه  امـش  دیتسه . برغ 

«. دشاب زاتشیپ  دورب و  اج  همه  یسایس و  يداصتقا و  یعامتجا و  ياهنادیم  رد  دنک ؛ ادیپ  یمالسا  شرورپ  دیاب  نز  زیچ ، همه 
هب دوشیم و  زاغآ  دوخ  زا  هک  دشاب  لوحت  يارب  یتصرف  دیاب  زین  جح  درک : دیکأت  نایاپ  رد  یناریا  جاجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن 

عماوج هعـسوت  نیمز و  يدابآ  يارب  تکرح  حلاص و  لمع  لاعتم ، دنوادخ  یقیقح  رکذ  هار  زا  زج  زین  فدـه  نیا  ققحت  دـسریم . هعماج 
ار نانآ  تینما  دیاب  زین  عماوج  دنشاب . ریذپتیلوئـسم  دیاب  دناهعـسوت ، دنیارف  یلـصا  لماع  هک  نانز  ییاضف ، نینچ  رد  دوب . دهاوخن  نکمم 

ققحت يوس  هب  تکرح  ات  دننک  نیمأت 
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. دوش زاغآ  ناسنا  لماکت  هللاهملک و  يالعا  یناسنا و  تمارک  اهشزرا ، رب  ینتبم  یتموکح  داجیا  رد  تکراشم  تلادع و 

فادها زا   ] يدهم ترـضح  روهظ  يارب  هعماج  يزاسهدامآ  رد  ار  هداوناخ  نانز و  ریثأت  یـسررب  زین  شیامه  نیا  ریبد  يراختفا ، هلال  مناخ 
. دناوخ یعامتجایگنهرف  دادیور  نیا  ییاپرب 

ياهروشک زا  یناوارف  نادنمـشیدنا  دـش ، اپرب  راظتنا » جـح و   » ناریا یمالـسا  يروهمج  جـح  هثعب  همانرب  اب  بسانتم  هک  لاسما  شیامه  رد 
. دندنار نخس  هدش  دای  تیروحم  اب  نابز ) يوسنارف  نابزبرع و  نابزكرت ، ییاقیرفآ ،  ) یمالسا

( نابآ مهدزیس   ) هکم هنیدم و  هب  دورو  ماگنه  ج )

رد ار  یمالـسا  ياهشزرا  ناشدوخ  راتفر  اب  درک : شرافـس  نایجاح  هب  رئاز »  » هیرـشن راگنربخ  هب  خساپ  رد  هنیدـم  رد  يرهـشير  هللاتیآ 
، جح نارازگراک  ناریا و  یمالسا  يروهمج  رادراک  ناتسبرع ، روشک  ترازو  هدنیامن  رئاز ،»  » شرازگ هب  دنراذگب . شیامن  هب  یحو  طبهم 

روضح اب  هک  نییآ  نیا  رد  یناریا ، جاجح  تسرپرـس  دـندمآ و  ترایز  جـح و  روما  رد  هیقفیلو  هدـنیامن  لابقتـسا  هب  هنیدـم  هاـگدورف  رد 
جح نارازگراـک  یبرع و  یناریا و  نوگاـنوگ  ياههکبـش  ناراـگنربخ  ناـمزاس و  نـیا  ناریدـم  زا  یخرب  تراـیز ، جـح و  ناـمزاس  سیئر 

هب هراـشا  اـب  تفگ و  ساپـس  ناـمحرلا  فویـض  ادـخ و  هناـخ  نارئاز  هب  ندـناسر  تمدـخ  رد  يدـنمقیفوت  يارب  ار  دـنوادخ  دـش ، رازگرب 
مظعم ماقم  هک  تسا  ییاهدومنهر  نامه  دراد ، يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  هک  ياهمانرب  دوزفا : يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ياـههمانرب  نیرتمهم 
میراد ام  هک  ییاههمانرب  همه  تسا . مالـسا  تما  هملک  تدحو  رب  دیکأت  اهنآ  نیرتمهم  هک  دندومرف  جح  نارازگراک  اب  رادـید  رد  يربهر 

ام دریگیم . تروص  ناناملـسم  رگید  اـب  تفلا  یگنهاـمه و  یلدـمه ، یتـسود ، ادـخ و  هناـخ  نارئاز  تیونعم  تفرعم و  تیوقت  هزیگنا  هب 
ربارب رد  یمالسا  عماوج  توق  ناناملسم و  تبحم  یتسود ، زج  يزیچ 
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80 ص :
. میهاوخیمن مالسا  نانمشد 

هعماج نآ  یگدامآ  دوش ، رتيوق  هعماج  شنیب  تریـصب و  هچ  ره  تفگ : جاـجح  تریـصب  رب  يربهر  مظعم  ماـقم  دـیکأت  هب  هراـشا  اـب  يو 
يارب هک  تسا  هدـش  هیـصوت  جـح  یگنهرف  نایرجم  ناریدـم و  همه  هب  يور ، نیمه  زا  دـش . دـهاوخ  رتشیب  مالـسا ، یناهج  تموکح  يارب 

. تسا تریـصباب  ياهناسنا  ياهیگژیو  زا  ناناملـسم  رگید  اب  یلدمه  تدـحو و  یتسود ، دـننک . شالت  نارئاز  تریـصب  شنیب و  تیوقت 
مه یلدمه ، تدحو و  هک  تسا  نیا  دننکیم  دـیکأت  نآ  رب  روشک  جراخ  رد  هچ  لخاد و  رد  هچ  تریـصباب ، ياهناسنا  هک  ياهتکن  نیلوا 

يوبن و مرح  ادـخ و  هناخ  نارئاز  همه  هک  ياهتکن  نیرتمهم  دوش . تیوقت  یمالـسا  ياهروشک  همه  اـب  طاـبترا  رد  مه  روشک و  لـخاد  رد 
تادابع و رارـسا  هب  هجوت  بوخ و  كولـس  راتفر و  اب  هک  تسا  نیا  دننک ، هجوت  نادب  دیاب  جح  ندش  رازگرب  رتهب  يارب  جـح  نارازگراک 

. دنتیبلها بتکم  وریپ  هک  دنهدب  ناشن  اهروشک  رگید  هب  دراد  جح  هک  ییاهمایپ 
ياهدومنهر هیاپ  رب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  مه  ترایز و  جح و  نامزاس  مه  درک : دیکأت  فرـصم » يوگلا  حالـصا   » لاس هب  هراشا  اب  يو 

زا يو  دریگ . تروـص  ییوجهفرــص  شیپ  زا  شیب  یگنهرف  ییارجا و  ياــههزوح  رد  هـک  دــناهدرک  يزیرهماــنرب  يربـهر  مـظعم  ماــقم 
تفلا و داـحتا ، شمارآ ، هب  رتـشیب  هچ  ره  ار  هعماـج  دوـخ  یناـسرعالطا  اـب  جـح ، مسوـم  رد  هک  تساوـخ  یجراـخ  یلخاد و  ياـههناسر 

. دننکن هجوت  یمالسا  يروهمج  فلاخم  هناگیب و  ياههناسر  تاعوضوم  هب  دنناوخارف و  یمالسا  ياهروشک  ناناملسم  ندش  کیدزن 
رد جح  یگنهرف  ییارجا و  نالوئـسم  ترایز و  جح و  نامزاس  سیئر  ناتـسبرع ، روشک  ترازو  هدـنیامن  روضح  اب  نییآ  نیا  تسا  ینتفگ 

ماقم ياهدومنهر  ار  لاسما  جـح  درکیور  نیرتمهم  همرکم ، هکم  هب  دورو  ماـگنه  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  دـش . رازگرب  زین  همرکم  هکم 
رب دیکأت  اب  يرهـشير  يدمحم  دمحم  هللاتیآ  دناوخ . ناهج  ناناملـسم  رگید  اب  تفلا  یلدـمه و  تدـحو ، تیوقت  هرابرد  يربهر  مظعم 

همه دوزفا : یمالسا  تما  تدحو 
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81 ص :
یهاگآان رـس  زا  ای  هناهاگآ و  دارفا  زا  یخرب  تفای . دـهاوخ  ناماس  مالـسا  ناهج  یلدـمه  ققحت  يارب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ياههمانرب 

« راظتنا جح و   » لاسما جح  راعش  هکنیا  هب  هجوت  اب  میراودیما  ام  دننکیم و  شالت  نیملسم  هتسویپ  مه  هب  فوفص  نیب  فاکـش  داجیا  يارب 
نایم زا   ] رـصعیلو ترـضح  تایانع  اب  دنناناملـسم ، نایم  ینکفاهقرفت  لابند  هب  هک  ار  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  نانمـشد  هئطوت  تسا ،

. میربب
يربهر ياهدومنهر  هیاـپ  رب  هللاءاـشنا  تفگ : ییارجا ، یگنهرف و  نارازگتمدـخ  همه  شود  رب  جـح  نیگنـس  تیلوئـسم  هب  هراـشا  اـب  وا 

همه يراـکمه  یگنهاـمه و  یلدـمه ، رب  هیقفیلو  هدـنیامن  مینک . رازگرب  یمالـسا  يروهمج  نأـش  اـب  بساـنتم  تزع و  اـب  یجح  میناوـتب 
ياروـش تسـشن  نیتـسخن  رد  درک و  دـیکأت  وا  ياـضر  قـقحت  هزیگنا  هب  دـنوادخ و  ناـنامهیم  هب  تامدـخ  هضرع  يارب  جـح  نارازگراـک 

ناـیز و زج  فـالتخا  تسین ؛ فـالتخا  رد  تـسا  یلدـمه  رد  هـک  یتـکرب  دوزفا : هـمرکم  هـکم  رد  يربـهر  مـظعم  ماـقم  هـثعب  یگنهاـمه 
اب یعامتجا ، تافالتخا  ماـگنه  اـهناسنا  شزرا  دوزفا : مالـسا 9  ربمایپ  زا  یتیاور  هب  هراشا  اـب  يو  درادـن . راـک  درف و  ربياهجیتنتراـسخ 

يرهـشير تسا . رادروخرب  يرتشیب  شناد  شزرا و  زا  دـشاب ، رتنیبقح  ناـسنا  هچره  دوشیم ؛ هدیجنـس  قح  هراـبرد  ناـنآ  شنیب  هزادـنا 
. دننک ییوجهفرص  رگید  نامز  ره  زا  شیب  فرصم  يوگلا  حالصا  لاس  رد  هک  تساوخ  جح  نییآ  نایرجم  زا  نینچمه 

تالکـشم لقن ، لمح و  رد  تفگ : جـح  ییارجا  ياهتیلاعف  هرابرد  یـشرازگ  رد  زین  ترایز  جـح و  ناـمزاس  سیئر  يدورهق ، یفطـصم 
رارقرب یلحم  تاماقم  اب  یبوخ  يراکمه  هرابنیا  رد  هک  دـناهدرک  شرازگ  زین  تقرـس  دـنچ  مییاـهنآ . لـح  یپ  رد  هک  دراد  دوجو  ییزج 

لح زین  لکـشم  نیا  میراودـیما  مینکیم و  هرکاذـم  ناتـسبرع  تاماقم  اب  تشگزاب ، ياهزاورپ  لکـشم  لـح  يارب  دوزفا : يو  تسا . هدـش 
. درک دیکأت  هتشذگ  لاس  نوچمه  رئاز » ره  يارب  یگنهرف  هنارس  لایر  هدزاود   » هبوصم يارجا  رب  نینچمه  وا  دوش .

عضو زا  زین  ناریا  یمالسا  يروهمج  جح  یکشزپ  هورگ  سیئر  زاسیلح ، یقتدمحم 
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. دوشیم هدید  هنیمز  نیا  رد  يرتهب  عضو  هتشذگ  لاس  اب  شجنس  رد  هناتخبشوخ  تفگ : داد و  شرازگ  نارئاز  یکشزپ  یتشادهب و 

اههمان اهمایپ و  . 6

یلیبدرا يوسوم  هللا  تیآ  ترضح  هب  تیلست  فلا )

ییابطابط اضردـمحم  دیـس  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  موحرم  ینابر  ملاـع  تلحر  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن 
: تسا نینچ  يو  مایپ  نتم  تفگ . تیلست  ناشیا  هب  لاسما  جح  رد  یلیبدرا  هللا  تیآ  ترضح  هثعب  مرتحم  ياضعا  زا  ار  يزیربت 

هتاکرب تماد  یلیبدرا  يوسوم  میرکلادبع  دیس  جاح  ياقآ  بانج  هللا  تیآ  ترضح  مرتحم  روضح 
تیحت مالس و  غالبا  اب 

هثعب مرتحم  ياضعا  زا  يزیربت  ییابطابط  اضردـمحم  دیـس  ياـقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  موحرم  یناـبر  ملاـع  تلحر  هلیـسو  نیدـب 
هداوناخ و یلاعبانج و  يارب  یهلا و  ناوضر  تمحر و  ناشیا  يارب  لاعتم  دنوادخ  زا  هتفگ ، تیلست  ار  يراج  لاس  جح  رد  یلاعترضح 

. مراد تلئسم  لاعتم  دنوادخ  زا  لیزج  رجا  لیمج و  ربص  موحرم  نآ  ناگتسب  هیلک  مظعم و  ناوخا 
يرهش ير  يدمحم  دمحم 

همرکم هکم  ترایز  جح و  روما  رد  هیقف  یلو  هدنیامن 

جح ییارجا  لماوع  زا  يرازگساپس  ب )

ییارجا و لماوع  نانواعم و  ياهشـشوک  زا  ترایز  جـح و  ناـمزاس  سیئر  هب  ياهماـن  رد  یناریا  جاـجح  تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن 
ناشن مانیب و  نارازگتمدخ 
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83 ص :
: تسا حرش  نیدب  يو  همان  نتم  درک . يرازگساپس  نمحرلا  فویض 

ترایز جح و  نامزاس  مرتحم  تسایر 
ناوارف تیحت  مالس و  اب  يدورهق  راسکاخ  یفطصم  ياقآ  بانج 

بناجنیا رکشت  ریدقت و  مالس و  مرازگساپس . هنامیمـص  لاس 88  جح  هنادنموربآ  يرازگرب  تهج  یلاع  بانج  ياهشالت  زا  هلیـسو  نیدب 
ار نازیزع  همه  تامدخ  لوبق  دییامرف ! غالبا  دنتـسه ، نمحرلا  فویـض  تمدـخ  رد  ناشن  مانیب و  هک  ییارجا  لماوع  نانواعم و  همه  هب  ار 

. مراد تلأسم  نانم  دنوادخ  زا 
يرهش ير  يدمحم 

یناریا جاجح  تسرپرس  هیقف و  یلو  هدنیامن 

تشگزاب زا  سپ  . 7

هراشا

دابآرهم هاگدورف  رد  دوب ، هارمه  يربهر  مظعم  ماقم  رتفد  سیئر  لابقتـسا  اب  هک  جح  رفـس  زا  تشگزاب  رد  يرهـش  ير  يدـمحم  هللا  تیآ 
یگنهرف ياههمانرب  همه  دوزفا : يو  درک . ییاریذپ  دوخ  ياهنامهیم  زا  هویـش  نیرتهب  هب  دنوادخ  لاسما ، جح  هژیو  عاضوا  مغر  هب  تفگ :

. دش رازگرب  هتشذگ  ياهلاس  زا  رتلماک  رتمظنم و  رتهب ، يربهر ، مظعم  ماقم  ياهتسایس  بوچراچ  رد  انثتسا  نودب 
تئارب نییآ  هژیو  هب  یمالسا  يروهمج  سدقم  ماظن  دض  رب  هناگیب  ياههناسر  دوزفا : درک و  هراشا  مایـس  جح  تالکـشم  زا  یخرب  هب  يو 

دض رب  تدش  هب  هعمج  زامن  ياههبطخ  رد  مارحلا  دجسم  یبنلادجسم و  يابطخ  راب  نیتسخن  يارب  دندوب و  هدرک  غیلبت  رایـسب  ناکرـشم  زا 
رارکت عوضوم  نانآ  تفگ : مایـس  جح  نییآ  رد  یناریا  نارئاز  روضح  دـض  رب  تاغیلبت  هب  هراشا  اب  نینچمه  يو  دـنتفگ . نخـس  نییآ  نیا 
لئاسم دوب . یـسایس  اـهروشک  رگید  نارئاز  ناـیم  حرطم  لـئاسم  زا  دـصرد  داتـشه  هب  کـیدزن  دـندرک و  حرطم  ار  لاس 66  نینوخ  جـح 

یجراخ نارئاز  ياهطابترا  بوچراچ  رد  هاگیاج  نیتسخن  رد  یسایس 
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84 ص :
. تشاد ياج  یناریا  نارئاز  اب 

میقتسم روشک  نیا  راذگریثأت  نالوئسم  اب  ناتسبرع ، رد  ناریا  ریفس  ندوبن  مغر  هب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  تفگ : یناریا  جاجح  تسرپرس 
. دوب هتشذگ  ياهلاس  زا  رتهب  نانآ  يراکمه  داد و  اهمهافت  نسح  هب  ار  دوخ  ياج  اهمهافتءوس  تشاد و  طابترا 

همه ادـخ  فطل  هب  دوزفا : هرابنیا  رد  دوب ، هدرک  نارگن  رایـسب  ار  لاـسما  نارازگجـح  ازنآولفنآ ، يراـمیب  عوضوم  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  يو 
هک ییاهلاس  رد  دـندرگیم . زاب  نطو  هب  رگید  لاسره  زا  رتملاس  جاجح  دوب و  تسردان  تفرگ ، تروص  هرابنیا  رد  هک  ییاـهینیبشیپ 
زا يریگولج  رد  یماـظتنا  يورین  زا  ینادردـق  اـب  يو  دوب . رتمک  نارئاز  ریم  گرم و  رامـش  لاـسما  ماهدوب ، ادـخ  هناـخ  نارئاز  تمدـخ  رد 

. درک ریگتسد  ناتسبرع  سیلپ  ار  داتعم  رئاز  کی  اهنت  دش و  رفن  مازعا 89  عنام  یماظتنا  يورین  تفگ : جح  هب  داتعم  نارئاز  نداتسرف 
ام بشما  زاورپ  دوشیم و  نارئاز  ناوارف  یلطعم  ثعاب  اهزاورپ  ریخأت  تسا و  هدننکنارگن  زین  نارئاز  تشگرب  دوزفا : يرهش  ير  هللا  تیآ 

رفـس دش  ثعاب  عوضوم  نیا  هک  دندرگرب  رتدوز  ازنآولفنآ  يرامیب  رثا  رب  نارئاز  زا  یخرب  هک  دوب  هدـش  ینیبشیپ  دوب . هارمه  ریخأت  اب  زین 
. دـش رتدـنلب  زین  نارازگجـح  زا  یخرب  رفـس  هرود  دـش و  ییاهيروخلد  بجوم  هلئـسم  نیا  دوش و  رتهاـتوک  هنیدـم  رد  نارئاز  زا  یهورگ 

. دوش هتفریذپ  دنوادخ  تیانع  لضف و  اب  جح  نایرجم  همه  تامحز  مراودیما 

( دعب هنیدم   ) هیقف یلو  هدنیامن  نیشناج 

امیس ادص و  یمازعا  هورگ  اب  رادید  . 1

رد درک . وگوتفگ  رادید و  جح  هب  امیس  ادص و  هداتسرف  هورگ  اب  هیقف ، یلو  هدنیامن  نیشناج  رکسع  یضاق  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح 
شرازگ هنیدم ، رد  امیس  ادص و  هورگ  لوئسم  یعازخ  ياقآ  تسخن  دش ، رازگرب  یمیمص  ییاضف  رد  هک  وگوتفگ  رادید و  نیا 
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85 ص :
جح رد  امیـس  ادص و  لاسما  تادیلوت  هدنام ، تباث  نارازگجـح  رامـش  هکنیا  مغر  هب  تفگ : درک و  هضرع  هورگ  نیا  درکلمع  زا  یهاتوک 

. دش رادروخرب  یبسانم  دشر  زا 
همانرب ود  بوتکم و  شرازگ   350 هدش ، طبض  ریواصت  هقیقد   1500 ییویدار ، شرازگ  دصتشه  يدیلوت ، همانرب   73 دوزفا : یعازخ  ياقآ 

ياـهنییآ همه  اـهنیا ، رب  نوزفا  دـش و  دـیلوت  تدـم  نیا  رد  دـنابطاخمرپ ، ياـههمانرب  زا  هک  لد » فاوـط   » و ناوـضر » هـضور   » يدـیلوت
. دندش شخپ  طبض و  ناکرشم  زا  تئارب  نییآ  اهشیامه و  لیمک ، ياهاعد 

زا یشرازگ  ناوضر » هضور   » همانرب هدننکهیهت  یهاشمرخ  و  لد » فاوط   » همانرب ینویزیولت و  ياههمانرب  دنمناوت  يرجم  يدیـشمج ، دازرف 
. دندرک هضرع  دوجوم  تالکشم  زا  یخرب  اههمانرب و  نیا 

ادص ياههمانرب  یفیک  یمک و  دشر  تفگ : امیس  ادص و  هداتسرف  هورگ  ياهشالت  زا  رکشت  اب  رکسع  یضاق  نیملسملا  مالـسالا و  تجح 
دنادیم یکین  هب  دشاب ، انشآ  ینویزیولت  ياههمانرب  دیلوت  راک  اب  هک  یسک  تسین و  یندشهسیاقم  شیپ ، لاس  دنچ  اب  شجنـس  رد  امیـس  و 

رایـسب ریثأت  هب  هراشا  اب  يو  تسا . هداد  يور  ترایز  جح و  اب  طبترم  راثآ  دـیلوت  رد  یمهم  لوحت  هتفرگ ، تروص  ياهراک  هب  هجوت  اب  هک 
نیا هک  دراد  بطاـخم  رد  یفرگـش  ریثأـت  ياهقیقد  هد  ياهماـنرب  یهاـگ  تـفگ : مدرم  رد  جـح  هـنیمز  رد  امیـس  ادـص و  یفیک  ياـههمانرب 
ادخ يایلوا  نأش  جح ، رد  ار  يرازگتمدخ  نأش  رکـسعیضاق  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  تسین . ریذپناکما  رگید  رازبا  اب  يراذـگریثأت 
تبث بوتکم و  نارگید  هب  لاـقتنا  يارب  ار  نآ  دـناهدرک ، بسک  اهرفـس  نیا  رد  یبوـخ  هبرجت  هک  یناـسک  تسا  هتـسیاش  دوزفا : تسناد و 

ادص و رد  جح  تادیلوت  دنور  هرابرد  دارفا  تاداقتنا  زا  یخرب  تفگ : زین  تسشن  نیا  رد  هدش  حرط  تالکشم  زا  یخرب  هرابرد  يو  دننک .
لیکـشت و فرط  ود  روضح  اـب  ياهسلج  عتمت ، جـح  مسوم  زا  سپ  تسا  بوخ  تسا و  راـک  هب  ندوـب  انـشآان  یهجوـتیب و  دـمایپ  اـمیس ،

. دوش نایامن  اهراک  تیمها  دنورب و  نایم  زا  اهماهبا  نیا  ات  دوش  شرازگ  هتفایناماس  ياهراک 
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86 ص :

هثعب یگنهامه  ياروش  اب  تسشن  . 2

ياعد يرازگرب  تامدـقم  تسـشن  نیا  رد  نالوئـسم  دـش . رازگرب  هنیدـم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  یگنهاـمه  ياروش  تسـشن  نیتسخن 
. دوش رازگرب  ياهژیو  مظن  اب  هوکـش و  اـب  هنیدـم  لـیمک  ياـعد  نیموس  یناریا  نارئاز  يراـکمه  اـب  هک  دـندرک  وزرآ  یـسررب و  ار  لـیمک 

ياهشخب نایرجم  تفگ : درک و  هضرع  هنیدـم  هب  هکم  زا  جاـجح  دورو  تاـیلمع  زا  یـشرازگ  زین  هنیدـم  داتـس  سیئر  يدرجم ، دوعـسم 
يو دنرادروخرب . دعب  هنیدـم  رد  يوبن  مرح  نارئاز  مارحلا و  هللا  تیب  جاجح  هب  تامدـخ  هضرع  يارب  دوخ  یگدامآ  زا  ییارجا  نوگانوگ 

زا هورگ  نیتسخن  تفگ : هنیدـم  داتـس  سیئر  تسا . هدـش  رداص  زین  نآ  عیرـس  لح  روتـسد  هدـش ، شرازگ  ییارجا  لکـشم  هاگره  دوزفا :
هب زور  شش  رد  جاجح  همه  ندنادرگزاب  راک  تشگ و  دنهاوخزاب  یمالسا  نهیم  هب  هنیدم  هاگدورف  زا  هدنیآ  هبنشود  دعب ،» هنیدم   » نارئاز

. دیسر دهاوخ  ماجنارس 
هب دعب » هنیدم   » رد ار  یناریا  جاجح  یتسرپرس  يرهشير  يدمحم  هللا  تیآ  زا  یگدنیامن  هب  هک  رکسع  یضاق  نیملسملا  مالسالا و  تجح 

نالوئـسم تسا  مزال  هیقف  یلو  هدـنیامن  رظن  هب  هجوت  اب  : » تفگ دـعب » هنیدـم   » یگنهرف ییارجا و  نایرجم  همه  زا  رکـشت  اب  تشاد ، هدـهع 
«. دنروآ تسد  هب  ار  ادخ  هناخ  یناریا  جاجح  تیاضر  دننک و  یناسرعالطا  دوخ  نوگانوگ  ياههمانرب  هرابرد  یگنهرف ، ییارجا و 

هثعب ياهتنواعم  ياهراک  اههمانرب و 

شهوژپ شزومآ و  تنواعم  . 1

نانآ هدنزرا  ياهتیلاعف  ءاتفتسا و  ياروش  فلا )

ياهشسرپ هب  هیملع ، هزوح  يالضف  ناداتسا و  زا  یهورگ  روضح  اب  هک  تسا  جح  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  زا  یشخب  ءاتفتسا ، ياروش 
خساپ جح  مسوم  رد  نارئاز  یهقف 
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87 ص :
يارب دنناوتب  نانآ  ات  دیـسر  نارئاز  یهاگآ  هب  رئاز »  » هیرـشن رد  مایـس ، جح  نییآ  رد  اروش  نیا  ياضعا  زا  کی  ره  نفلت  هرامـش  دهدیم .

هب دمآ  تفر و  زا  هک  ار  راک  نیا  نارئاز ، اهناوراک و  نایناحور  هناتخبشوخ  دنبای . خساپ  زور  هنابش  زا  تعاس  ره  رد  دوخ  یعرش  لئاسم 
زین ار  دیلقت  ماظع  عجارم  ياههثعب  نفلت  هرامش  یناشن و  نینچمه  تاقیقحت  شزومآ و  تنواعم  دندیدنسپ . رایـسب  تساکیم ، يربهر  هثعب 

. دنبای تسد  دوخ  یعرش  لئاسم  خساپ  هب  زین  نانآ  نادّلقم  ات  درک  بصن  نارئاز  ياهلته  رد 
هتشذگ زا  گرزب  ياهقف  ياواتف  اب  هدرک و  تکرش  جح  نییآ  رد  ههد  ود  زا  شیب  هک  هدازحالف  نیسحدمحم  نیملسملا ، مالسالاتجح و 

: تسا هدرک  هضرع  نینچ  هکم  هنیدم و  رد  ار  نارئاز  ياهشسرپ  نیرتمهم  تسرهف  هدش ، انشآ  جح  لئاسم  هرابرد  نونک  ات 

هنیدم کی -

؛ تسا هدمآ  يرگید  زا  تباین  هب  تسین و  حیحص  شزامن  هک  یسک  دننام  دنروذعم ؛ هک  يدارفا  تباین 
. دراد تعاطتسا  ههبش  ای  دنعیطتسم  ناشدوخ  دناهدمآ و  جح  هب  ّتیم  شیف  اب  هک  يدارفا  تباین 

هکم ود -

؛ فاوط رد  کش 
؛ هبعک رادم  زا  هناش  نتشگرب  ندروخ و  لُه  لثم  فاوط ، رد  للخ  هفاضا و  صقن و 

؛) درذگب انم  زا  نیشام  هکنیا  دننام  يرایتخا  ریغ  ای  دنورب  انم  تافرع و  هب  دیاب  هک  همَدخ  دننام  يرایتخا   ) هکم زا  نتفر  نوریب 
؛ دننوریب هکم  زا  انم  روث و  لبج  رونلا ، لبج  ایآ 

؛ دوعق نارود  لئاسم  رگید  ضیح و  زا  يریگولج  يارب  ندروخ  صرق  دننام  ناوناب  تالکشم 
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؛ انم رعشم و  تافرع ، رد  زامن  ندوب  هتسکش  ای  مامت 

؛ یمر رد  هرمج  ياهگیر  رامش  رد  کش 
زین یتولخ  تقو  هک  دناهتفایرد  دـعب  اما  هداد ، تباین  يرگید  هب  هتفر و  اجنادـب  تیعمج  یهوبنا  ماگنه  هک  یناسک  دـننام  یمر ؛ رد  تباین 

؛ تسا هتشاد  دوجو 
؛ عتمت هرمع  رد  یعس  فاوط و  رد  للخ  فاوط و  طاوشا  رد  کش 

. دناهدرازگ هجحلايذ  رد  ار  عتمت  هرمع  هک  یناسک  يارب  جح  لامعا  زا  سپ  هدرفم  هرمع  ندروآ  ياج  هب 

جح تاقیقحت  زکرم  ب )

. تسا هتفرگ  رارق  یهدناماس  دنور  رد  باتک  پاچ و 68  تسد  رد  باتک  هدزیس  هدیسر و  پاچ  هب  زکرم  نیا  رد  باتک   51 لاس 88 ، رد 
نوگانوگ ياهشخب  بلاق  رد  اهنآ  رامـش  هک  دناهتفرگ  ياج  همانحرط  یـسررب  هیهت و  ای  دادرارق  داقعنا  هنودرگ  رد  یـشهوژپ  حرط   166

: تسا حرش  نیدب 
؛ دلج هدجه  ناوجون ، كدوک و  هورگ 

؛ دلج  21 همجرت ، هورگ 
، فراعم مالک و  هورگ 
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؛ دلج  33 هریس ، خیرات و  هورگ 

؛ یبایزرا یسررب و  تسد  رد  حرط  تفه  باتک و  دلج  ود  فیلأت  هرابرد  دادرارق  یعامتجا ، یسایس و  هورگ 
؛ دلج  48 رارسا ، قالخا و  هورگ 

؛ هرامش تفه  اههمانلصف ،)  ) تایرشن
. اهداهن یشهوژپ و  یشزومآ - زکارم  اب  همانقفاوت  همانمهافت و  هدزیس 
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یغیلبت یگنهرف و  روما  تیریدم  ج )

؛ هتفه ود  رد  لیمک  ياعد  نییآ  يرازگرب 
؛ جح نارازگراک  اب  هیقف  یلو  هدنیامن  اب  تسشن  کی  يرازگرب 

؛ جح کسانم  هرابرد  تسشن  هدراهچ  يرازگرب 
؛ اهلته رد  نارئاز  اب  یمومع  تسشن  يرازگرب 36 

؛ لیخدلارصق رد  نایناحور  اب  یشیدنامه  تسشن  شش  يرازگرب 
؛ تنسلها تیریدم  اب  یهاگحبص  یملع  تسشن  هدراهچ  يرازگرب 

. هنیدم ناطبار  روضح  اب  تسشن  هدزناپ  يرازگرب 

همرکم هکم  رد  هثعب  هناخباتک  د )

تامدخ کی -

؛...  جح و کسانم  نیمرحلا ، بادآ  هیعدا ، نانجلا ، حیتافم  میرک ، نآرق  ییادها ، باتک  هتسب  يدنبهتسد 48  يزاسادج و 
؛ اههنایار ینف  تالکشم  عفر 

؛) 88 / 9 / 3  ) جح کسانم  يارجا  يارب  تکرح  ماگنه  ات  ( 88 / 8 / 21  ) عتمت هرمع  زا  سپ  هناخباتک  شیاشگ 
بوچراچ رد  اهنآ  شدرگ  ودرا و  يوسنارف و  یـسیلگنا ، یبرع ، یـسراف ، ياـهنابز  هب  یلاـتیجید  یپاـچ و  شخب  ود  رد  اـهباتک  هضرع 

؛ ادها تناما و  هعلاطم ،
؛ یمالسا ياهرازفامرن  کناب  هدرشف  ياهحول  یهدناماس 

. ناحادم نانارنخس و  ییامنهار  هرواشم و 
ياروش نایناحور و  روما  للملانیب ، روما  شخب  رد  اهباتک  زا  یـشخب  شهوژپ ، شزومآ و  مرتحم  تنواعم  روتـسد  هیاـپ  رب  تسا  ینتفگ 

. دش شخپ  هثعب  تائاتفتسا 
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اهتیلاعف ود -

؛) رفن  86  ) اهناوراک ياههنیعم  اهنیعم و  نایناحور ، رفن ،)  150  ) یناریا نارئاز  رفن ،)  67  ) هثعب نانکراک  هب  باتک  تناما 
هدراهچ  ) اداناک ایلاتیا ، اکیرما ، ایلارتسا ، دـننام  یجراـخ  ياـهروشک  میقم  یناریا  نارئاز  و  رفن )  110  ) یناریا ریغ  نارئاز  هب  باتک  يادـها 

؛) رفن
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. رفن هب 65  ياهنایار  تامدخ  هضرع 

، جاع لحاس  هیرجین ، ناجیابرذآ ، يزنودـنا ، ندرا ، ناتـسبرع ، قارع ، ناتـسناغفا ، ناتـسکاپ ، ياهروشک  زا  یناریا  ریغ  نارئاز  تسا  ینتفگ 
. دندرک تکرش  جح  نییآ  ردنانبل  ناتسودنه و 

اهداهنشیپ هس -

؛ ددرگ رتناسآ  اهنآ  يوجوتسج  ات  دشاب  هتشاد  دکراب )  ) هنیزمر دوش و  یسیونتسرهف  اهعوضوم  هیاپ  رب  اهباتک 
؛ دورب نایم  زا  اهنآ  ییاجهباج  ای  ندش  مگ  لکشم  ات  دیآ  مهارف  اهباتک  رب  جرد  يارب  ياهژیو  رهُم 

مهارف ناربراک  ناسآ  هدافتـسا  يارب  اهنآ  زا  یتسرهف  هریخذ و  هنایار  هظفاح  هژیو  ياهشخب  رد  هدرـشف ، ياهحول  يرازفامرن و  ياههمانرب 
؛ دوش

؛ دبای شیازفا  رامشمک  ياهباتک  ياههخسن 
؛ دبای شیازفا  يربهر ، مظعم  ماقم  ماما و  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  حیتافم ، نآرق ، دننام  ییاهباتک  رامش 

؛ دنوش هنیهب  اههنایار  رازفاتخس  نارئاز ، هب  رتهب  ییوگخساپ  هزیگنا  هب 
؛ دوش رتهدرتسگ  هناخباتک  ییایفارغج  هاگیاج 

. دوش یناسرعالطا  هناخباتک  تامدخ  تاناکما و  هرابرد 
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تاطابترا یگنهرف و  هزوح  ه )

؛» رئاز  » هیرشن ینایم  هحفص  راهچ  ندروآ  مهارف 
؛» رئاز  » هیرشن پاچ  هورگ  ییارجا و  مرتحم  نواعم  اب  یگنهامه  تسشن  يرازگرب 

؛ تنسلها رئاز »  » هیرشن هرابرد  تنسلها  مرتحم  ریدم  اب  یگنهامه  تسشن  يرازگرب 
؛ عتمت همانهژیو  راشتنا 

؛ نارئاز تشگزاب  ماگنه  جح  مسوم  نایاپ  رد  نآ  شخپ  مالس و  یجاح  هیرشن  عیزوت  هیهت و  يارب  ترایز  جح و  نامزاس  اب  یگنهامه 
؛ نایناریا هژیو  رئاز »  » هیرشن هیهت  يارب  للملانیب  روما  نواعم  اب  یگنهامه  تسشن  يرازگرب 

؛ جح یتنرتنیا  هاگیاپ  تیوقت  يارب  یگنهامه  تسشن  يرازگرب 
؛ جح یتنرتنیا  هاگیاپ  تایرشن و  یهدناماس  يارب  ینف  برجم  سانشراک  یفرعم  نییعت و 

؛ برجم دارفا  روضح  اب  يربخ  داتس  لیکشت 
؛ دندرک تکرش  جح  رد  هک  ییاههناسر  اب  يراکمه  همانمهافت  هیهت 

؛ اههناسر ناراگنربخ  یفرعم  شنیزگ و  يارب  یگنهامه 
؛ امیس ادص و  يربخ  هورگ  اب  یگنهامه  تسشن  يرازگرب 

؛ هیقف یلو  هدنیامن  اب  امیس  ادص و  هژیو  تسشن  رد  ناراگنربخ  روضح  يارب  یگنهامه 
؛» آ  » ِيازنآولفنآ همانهژیو  هیهت  يارب  یکشزپ  تئیه  مرتحم  سیئر  اب  یگنهامه 

؛» انبم  » تنواعم اب  يراکمه  يارب  تاطابترا  هزوح  ناسانشراک  ناداتسا و  زا  نت  هس  یفرعم 
؛ یتنرتنیا هاگیاپ  يدیلوت  ياهربخ  شیازفا  يارب  یگنهامه 

؛ تاعوبطم رد  اهنآ  راشتنا  يارب  يریگیپ  اههناسر و  هب  يدیلوت  رابخا  نداتسرف 
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. اهتنواعم دییأت  يارب  ییاسانش  ياهتراک  نداتسرف 

راک نیا  يارب  يدنمناوت  تکرش  یناسرعالطا ، تاطابترا و  تیریدم  رد  هاتوک  مایپ  هناماس  ییاپرب  هرابرد  ناوارف  یـسررب  اب  تسا  ینتفگ 
. دش هتسب  هنیمز  نیا  رد  يدادرارق  شنیزگ و 

یبایزرا تراظن و  دحاو  و )
؛)...  ناکرشم و زا  تئارب  نییآ  لیمک ، ياعد  يرازگرب  هرابرد  نوگانوگ  ياهدحاو  هب  اهتسایس  اههماننییآ و  غالبا 

؛ اهنآ درکلمع  یبایزرا  لماوع و  ياهتیلاعف  رب  ییاوتحم  تراظن 
؛ نوگانوگ ياهتبسانم  رد  ناحادم  اههیثرم  اهرعش و  رب  تراظن 

؛...  هفرع و ياعد  ناکرشم ، زا  تئارب  مسارم  هبدن ، لیمک ، ياعد  ياهنییآ  ینایاپ  نیزاغآ و  ياهنتم  ندرک  مهارف 
؛ نآ ياهراعش  ناکرشم و  زا  تئارب  نییآ  ینایاپ  همانعطق  ندرک  مهارف 

نایرجم يارب  راظتنا  جح و  هرابرد  ناگرزب  نانخس  یبدا ، نوتم  تایاور ، تایآ ، زا  ياهکبـش   ) هثعب یگنهرف  تاغیلبت  ییاوتحم  عبانم  نیمأت 
؛) یتاغیلبت ياهتکارت  و 

؛ يدنیآرف هاگن  اب  تالماعت ) يراذگرثا ، تیلاعف ،  ) یفیک دید  زا  یگنهرف  لماوع  درکلمع  یبایزرا 
؛ هثعب یبایزرا  یتراظن و  ياهدحاو  هب  ییوگخساپ 
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. یغیلبت یگنهرف  روما  درکلمع  زا  يریوصت  يرامآ و  یفیصوت ، شرازگ  میظنت  هیهت و 

تاطابترا رتفد و  دحاو  ز )
؛ نایرجم فیاظو  حرش  یناوخزاب  لماعت و  یشیدنامه ، يارب  ناریا  رد  جح  مسوم  زا  شیپ  تسشن  تفه  يرازگرب 

؛ یغیلبت یگنهرف  روما  زا  اهتیریدم  اهتنواعم و  ياهتساوخرد  هب  ییوگخساپ  یسررب و 
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؛ هثعب زا  نوریب  ياهناوراک  یغیلبت  یگنهرف - تساوخرد  زا 35  شیپ  يریگیپ 
؛ ریبد ناونع  اب  جح  مسوم  ناریا و  رد  یلخاد  تسشن  هاجنپ  زا  شیب  رد  تکرش 

؛ هدشن ارجا  تابوصم  هرابرد  یناسرعالطا  اهتسشن و  ياههبوصم  يریگیپ 
؛ هورگ ياضعا  نداتسرف  اب  طبترم  ياهراک  يریگیپ 

؛ اهناوراک اهتنواعم و  ياضعا  زا  رفن  زا 270  شیب  هب  ینفلت  يروضح و  ییوگخساپ 
. داتس هثعب و  نوگانوگ  ياهدحاو  رد  رئاز »  » هیرشن شخپ 

يرنه تادیلوت  تاغیلبت و  دحاو  ح )
تیعقوم اب  بسانتم  ياهمجح  اهدامن و  زا  هدافتـسا  اب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  یمـسر  نییآ  يرازگرب  هژیو  ياههاگیاج  تخاس  یحارط و 

؛ هرونم هنیدم  همرکم و  هکم  تاسلج 
؛ داتس هثعب و  يرادا  شخب  رارقتسا  لحم  تاقبط  يزاساضف  هزیگنا  هب  هداتسیا  یمجح  ياهدامن  تخاس  یحارط و 

؛ نارئاز نالوئسم و  هب  ییوگدمآشوخ  ياههدرپ  راظتنا و  جح و  ياوتحم  اب  یمجح  همین  ياههدرپ  تخاس  یحارط و 
؛» رئاز  » هیرشن هژیو  داشرا و  یناسرعالطا ، يارب  ییاههدرپ  تخاس  یحارط و 

؛ یطیحم تاغیلبت  تاعامتجا و  رالات  لحم  رد  اهشیامه  هاگیاج  يزاسهدامآ 
؛ دیلوت تخاس و  يزاسهدامآ و  هنیمز  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  هب  هتسباو  ياهداهن  اهدحاو و  هب  یغیلبت  تامدخ  هضرع 

رد هکم  هنیدـم و  رد  اهشیامه  هاگیاج  هثعب و  نامتخاس  رد  رئاز »  » هماـنزور رنب و  تکارت ، دراـکالپ ، بصن  هثعب ، یغیلبت  ياـهراک  يارجا 
؛ نوگانوگ ياهتبسانم 

؛ هکم هناگ  ُهن  هنیدم و  هناگ  هس  ياههقطنم  رد  یتاغیلبت  ياهالاک  شخپ 
؛ نابرق دیع  انم و  تافرع و  نییآ  يرازگرب  يارب  رایس  ياههاگیاج  تخاس  یحارط و 
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ناـیم اـهنآ  شخپ  یکرت و  یـسراف و  یبرع ، یـسیلگنا ، ياـهنابز  هـب  زیوآ  بلاـق  رد  ناکرــشم  زا  تـئارب  نـییآ  ياهراعــش  یهدناـماس 

؛ اهناوراک
؛ هنیدم هکم و  ياهشیامه  تاغیلبت  یحارط و 

؛ اهنآ زا  بسانم  يریگهرهب  هتشذگ و  لاس  يرنه  ياهراک  يزاسزاب 
؛) هفرع هبدن و  لیمک ،  ) اعد ياهباتک  شخپ 

. اهشیامه هنحص  تشپ  ياهرنب  بصن  یحارط و 
نایراق دحاو  ط )

؛ اهناوراک هثعب و  ياهشیامه  رد  نایراق  توالت  همانرب  لودج  میظنت 
؛ یناریا ریغ  یناریا و  ياهناوراک  ياهنییآ  رد  ارجا  يارب  يراق  اب  یگنهامه 

؛ یبنلا دجسم  رد  ینآرق  ياههقلح  ییاپرب 
؛ مارحلا دجسم  رد  نآرق » اب  سنا   » ياهلفحم يرازگرب 
؛ اهشیامه یناریا و  ریغ  ياهناوراک  رد  توالت  يارجا 

؛ نامز ناکم و  عضو  هب  هجوت  اب  تسشن  ره  يارب  بسانم  تایآ  شنیزگ 
؛» يداه راد   » لته هنیدم و  نایعیش  دجسم  رد  برغم  رهظ و  زامن  زا  شیپ  ناذا  نتفگ  توالت و  يارجا 

نآرق و ظفح  همانرب  توالت ، يارجا  یناریا و  ریغ  یناریا و  ياهناوراک  روضح  اب  هنیدـم  هکم و  رد  نآرق » اب  سنا   » ياهتسـشن يرازگرب 
؛ لاهتبا

؛ اهشیامه رد  یناوخمه  هورگ  يارجا  لودج  میظنت 
. دحا هوک  ءارح و  راغ  دننام  یبهذم  ياهناکم  رد  یناوخمه 

تاسلج مسارم و  دحاو  ي )
اـهتنواعم و تاـعالطا  هیاـپ  رب  يربـهر  مظعم  ماـقم  هثعب  ياهتسـشن  اـهشیامه و  يدـنبنامز  لودـج  عماـج و  تسرهف  ندروآ  مـهارف 

؛ همرکم هکم  هرونم و  هنیدم  رد  هثعب  ياهتیریدم 
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؛ نانآ نداتسرف  يارب  نوگانوگ  ياهشخب  اب  یگنهامه  هغلبم و  نارهاوخ  همانرب  یهدناماس 

؛ نیسای لآ  هفرع و  هبدن ، لیمک ، ياعد  ياههمانرب  ینامز  لودج  ندروآ  مهارف 
؛ هکم هنیدم و  رد  عتمت  جح  عتمت و  هرمع  کسانم  شزومآ  تاسلج  لودج  ندروآ  مهارف 

؛ اهناوراک رد  تفرعم  سنا و  تاسلج  لودج  ندروآ  مهارف 
يربهر و مظعم  ماـقم  هثعب  ياـهشیامه  اـههمانرب و  رد  ناـنآ  زا  يریگهرهب  قفوم و  هبرجت و  اـب  ناـیرجم  ناحادـم و  هورگ  ندروآ  مهارف 

؛ اهناوراک
؛ نوگانوگ ياهتبسانم  رد  ارجا  يارب  هتسیاش  اهرعش  شنیزگ 

؛ ناحادم یگنهامه  ياهتسشن  يرازگرب 
؛ نارنخس شنیزگ  يارب  نایناحور  روما  شهوژپ و  شزومآ و  تنواعم  اب  یگنهامه 

ياهناوراک للملانیب و  تنواعم  نانامهیم  يارب  یکرت  یحادم  جراخ و  میقم  نایناریا  ياهناوراک  رد  روضح  يارب  ناحادـم  اب  یگنهامه 
؛ نابزيرذآ

نوگانوگ ياهشخب  رد  مسارم  ییارجا  لـماوع  لاـقتنا  ییارآهنحـص و  يرادربملیف ، توص ، نیمأـت  يارب  ییارجا  تنواـعم  اـب  یگنهاـمه 
؛ هثعب جراخ  لخاد و 

؛ اهنییآ تاسلج و  يرازگرب  اهتبسانم و  هرابرد  اهلته  هثعب و  یطیحم  تاغیلبت  یناسرعالطا و  یهدناماس 
؛ اهتسشن يرازگرب  يارب  اهلته  ناریدم  هنیدم و  هکم و  ياههقطنم  نالوئسم  اب  یگنهامه 

؛ یغیلبت یگنهرف - روما  نوگانوگ  ياهدحاو  نایم  یگنهامه  ياهتسشن  يرازگرب  زا  سپ  هدش  رازگرب  ياهنییآ  یبایشزرا 
؛ اهناوراک اهتیریدم و  اهتنواعم و  یتساوخرد  ياهنییآ  یناسنا  يورین  ییارجا و  ياهزاین  ندروآرب  يریگیپ و 
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زا تئارب  نییآ  عیقب ، ناتـسربق  رانک  لیمک  ياعد  نییآ  دـننام  هژیو  ياههمانرب  رد  ناراکمه  هیجوت  يارب  نوگاـنوگ  ياهتسـشن  يرازگرب 

. تافرع رد  هفرع  ياعد  ناکرشم و 
ینابیتشپ دحاو  ك )

؛ اهدحاو رگید  هب  اهنآ  ندرپس  ییارجا و  تنواعم  زا  یتساوخرد  ياهالاک  تفایرد 
؛ اهنییآ يارجا  دنور  رد  دارفا  دش  دمآ و  يارب  یناسرتمدخ 
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. نوگانوگ ياهدحاو  تاناکما  ندروآرب  يریگیپ و 

نایناحور روما  تنواعم  . 2

مسوم زا  شیپ  ياههمانرب  اهراک و  نیرتمهم  فلا )

ینامز تصرف  نییعت  تاررقم و  هیاپ  رب  جح 88 ، ياهناوراک  هب  مازعا  طورش  ياراد  نیعُم  نایاقآ  هنیعم و  ياهمناخ  نایناحور و  مان  مالعا 
؛ نانآ یگدامآ  مالعا  يارب  صخشم 

؛) هامدنفسا 1387  ) هداتسرف ياههنیعم  نیعم و  نایناحور ، هب  یلیمکت  شزومآ  هرود  يارجا  يارب  یشزومآ  نوتم  داوم و  نییعت 
ونیعم ناـیناحور و  يارب  اـهنآ  لاـسرا  عباـنم و  نوتم و  هیهت  زا  یلیمکت  شزومآ  هرود  يارجا  دـنیارف  یحارط  يدـنبنامز و  هماـنرب  میظنت 

«، تالاؤس یحارط  هتیمک   » لیکشت ات  نومزآ  ياهشسرپ  نیودت  اههنیعم و 
؛ هرابنیا رد  اهتسایس  اهتیولوا و  نییعت  نایناحور و  ياهقطنم  ياهشیامه  يرازگرب  يارب  يزیرهمانرب 

يرازگرب نایناحور ، نداتـسرف  دـننام  یلئاـسم  هراـبرد  اـههقطنم  رد  هثعب  یگدـنیامن  ياـهرتفد  نالوئـسم  يارب  یهیجوت  تسـشن  يرازگرب 
؛...  اهشیامه و

رد نایناحور  روما  ياهرتفد  نانکراک  هژیو  یهیجوت  یشزومآ - تسشن  يرازگرب 
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جح 88؛ هناماس  هرابرد  اههقطنم 

؛ تنواعم دیدج  یتنرتنیا  هاگیاپ  رد  جح 88  نییآ  ياههمانرب  دصرد  داتفه  يارجا 
؛ نانآ يارب  یهیجوت  ياهتسشن  يرازگرب  عتمت و  جح  ناطبار  نییعت 

؛ نانآ مازعا  نانارنخس و  نییعت  اهنآ و  زا  یهاوخرظن  هیاپ  رب  اههقطنم  شیامه  عوضوم  نییعت 
؛ دهشم مق و  نارهت ، ناهفصا ، سراف ، رد  ياهقطنم  شیامه  جنپ  يرازگرب 

؛ یلیمکت شزومآ  يارب  جح  کسانم  بختنم  پاچ  نیودت و  هیهت و 
؛ اههنیعم نیعم و  نایناحور ، يامنهار  هچرتفد  رشن  نیودت و  هیهت و 

؛) هامریت 88  ) اههنیعم نیعم و  نایناحور ، زا  نت  يارب 1050  باتک  ناونع  جنپ  لاسرا 
اب یـصصخت  تسـشن  هس  يرازگرب  اب  یلیمکت  شزومآ  تالاؤس  یحارط  يارب  ياهنیزگراهچ  ياهشـسرپ  يزاسدرادناتـسا  يامنهار  هیهت 

؛ هرابنیا رد  نارظنبحاص  دیتاسا و 
زا تالاؤس  باختنا  شیاریو و  يرگنزاب و  هدشفیرعت و  ياهدرادناتسا )  ) وگلا هیاپ  رب  یـصصخت  یملع - ياههتیمک  رد  تالاؤس  یحارط 

؛ نومزآ هتیمک  رد  هدشیحارط  تالاؤس  هعومجم 
نومزآ هچرتفد  لاسرا  یلاؤس و  هچرتفد 220  کی  یلاؤس و  هچرتفد 160  ود  زا  بکرم  نومزآ  تالاؤس  هچرتفد  هس  رـشن  نیودت و  هیهت و 

؛) هامرویرهش مود  همین   ) اههنیعم نیعم و  نایناحور ، يارب 
؛ لاؤس اب 220  هژیو  نومزآ  هچرتفد  لاسرا  کینورتکلا و  نومزآ  رد  تکرش  نابلطواد  یسیونمان 

؛ رفن يارب 772  يروضحریغ  یکینورتکلا و  نومزآ  يرازگرب 
؛ رترب تارفن  نییعت  تارمن و  تبث  حیحصت و  اههمانخساپ و  تفایرد 

هب هیرـشن  کـسانم و  هدـیزگ  هدـشهیهت و  باـتک  ناونع  هس  لاـمعا و  تبقارم  هچرتـفد  لـیوحت  ناـیناحور و  يرـسارس  شیاـمه  يرازگرب 
؛ ناگدننکتکرش
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جح 87؛ رد  نایناحور  ياههبرجت  عوضوم  اب  هرامش 11  هدومزآ  باتک  رشن  نیودت و  هیهت و 

زا يدادعت  لیوحت  اهشزومآ و  رد  اهنآ  زا  يریگهرهب  شهوژپ و  شزومآ و  تنواعم  رد  هدش  دـیلوت  هدرـشف  ياهحول  اهباتک و  تفایرد 
؛ نایناحور هب  اهنآ 

عتمت 88؛ جح  ياههنیعم  همه  يارب  مق  نارهت و  رد  اههنیعم  هژیو  کسانم  ماکحا و  هرابرد  تسشن  ود  يرازگرب 
؛ اههنیعم ونیعم  نایناحور ، ياربشهوژپ  شزومآ و  تنواعم  زا  باتک  ناونع  هس  هدرشف و  حول  هس  لاسرا  تفایرد و 

جح و  ) جح 88 راعـش  درکيور  اب  هژیوهب  تاعالطا  ندرک  دمآزور  هزیگنا  هب  اهناوراک  رد  نایناحور  يارب  جـح  همانهژیو  نیودـت  هیهت و 
؛) راظتنا

جح 88؛ یلیمکت  شزومآ  هرابرد  رترب  ياههاگدید  تشادساپ 
؛ هنیعم نیعم و  یناحور ، ياهراک  یلیصفت  فئاظو  حالصا  ناوراک و  یغیلبت  یگنهرف ، فیاظو  يرگنزاب 

. فرصم يوگلا  حالصا  لاس  هب  هجوت  اب  نآ  حالصا  و  لامعا » لرتنک   » رتفد يرگنزاب 

دیلقت عجارم  اب  رادید  ب )

عجارم اب  عتمت ، جح  هب  یناریا  جاجح  نداتسرف  هماگنه  هناتـسآ  رد  تنواعم ، نیا  نالوئـسم  زا  یهورگ  اب  هارمه  هثعب  نایناحور  روما  نواعم 
رد نایباهو  یگنهرف  يرکف و  تاکرحت  دیدشت  هب  رادید  نیا  رد  يزاریش  مراکم  هللاتیآ  ترضح  دندرک . وگوتفگ  رادید و  دیلقت  ماظع 

دنبای و اقترا  یملع  تهج  زا  هرمع  جح و  ياهناوراک  نایناحور  اهینکفاههبش ، نیا  اب  هلباقم  يارب  دیاب  تفگ : درک و  هراشا  مالسا  ناهج 
زا عافد  رانک  رد  دیاب  دوزفا : اهینکفاههبش  ربارب  رد  یمجاهت  شور  رب  دیکأت  اب  يو  دننک . هضرع  يوق  لدتسم و  خساپ  ياههبـش ، ره  يارب 

دوخ مینک . هدافتسا  زین  مجاهت  شور  زا  عیشت ،
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. تساهنآ زا  يدیلک  تالاؤس  یخرب  حرط  تاهبش و  هب  ییوگخساپ  فلتخم  تاوزج  هیهت  هک  ماهداد  ماجنا  ییاهراک  هنیمز  نیا  رد  مه  نم 

نوزفا تفگ : تسناد و  ریزگان  غیلبت  راک  رد  اهناوراک  نایناحور  تیقفوم  يارب  ار  یبرع  نابز  نتسناد  يزاریـش ، مراکم  هللاتیآ  ترـضح 
. داد دهاوخ  شیازفا  ات  ار  نایناحور  يراذگریثأت  اهناوراک ، رد  نایناحور  فیاظو  اب  طبترم  ياهشزومآ  زا  یخرب  یبرع ، نابز  رب 
نایناحور تیلاعف  تیمها  هب  هراشا  اب  هثعب  نایناحور  روما  تنواعم  نالوئسم  زا  يرامش  رادید  رد  ینادمه  يرون  هللاتیآ  ترضح  نینچمه 

نارئاز هب  یناسرتمدـخ  هصرع  دراو  تریـصب  یهاگآ و  یملع ، هیامرـس  اب  دـیاب  اهناوراک  ناـیناحور  تفگ : هرمع  جـح و  ياـهناوراک 
همه ياهتیلاعف  اهششوک و  زا  يو  دننکن . شومارف  رئاز  اب  دروخرب  رد  ار  یقالخا  لوصا  دوخ ، یملع  حطس  ندرب  الاب  رب  نوزفا  دنوش و 

. درک يرازگساپس  هرمع  جح و  ياهناوراک  نایناحور 
رب تسناد و  يرورض  دیلقت  ماظع  عجارم  تارظن  اواتف و  نیرخآ  هرابرد  ار  یناسرعالطا  شزومآ و  زین  یناگیاپلگ  یفاص  هللاتیآ  ترضح 
نآ تقو  دوزفا : دـش و  تاهبـش  نیا  هب  ییوگخـساپ  يارب  مظنم  يزیرهمانرب  راتـساوخ  درک و  دـیکأت  نافلاخم  هدـش  يزیرهمانرب  تاـغیلبت 

. دوش داجیا  اهنآ  هب  عیرس  قیقد و  ییوگخساپ  تیباهو و  تاهبش  ییاسانش  يارب  یصصخت  ياهسسؤم  مق  هیملع  هزوح  رد  هک  تسا  هدیسر 
دروخرب قالخا و  تیاعر  نینچمه  دـنوش . لـمع  دراو  یملع  هیامرـس  زا  هدافتـسا  اـب  یهاـگآ و  تریـصب و  اـب  دـیاب  اـهناوراک  ناـیناحور 

. تساهناوراک نایناحور  ياهراک  رگید  زا  نابطاخم ، ياهزاین  اب  بسانتم 
زا شیب  یمالـسا  نوگانوگ  ياهروشک  رد  یناریا  نارئاز  جاجح و  تسا  مزال  تفگ : باجح  هلئـسم  تیمها  هب  هراشا  اـب  دـیلقت  عجرم  نیا 
رد باجح  عضو  دوجوم ، ياهشرازگ  هیاپ  رب  دنوریم . رامـش  هب  عّیـشت  ناگدنیامن  ام  نارهاوخ  اریز  دننک ؛ هجوت  باجح  هلئـسم  هب  شیپ 

. تسین یفاک  نیا  اما  تسا ، هدش  رتهب  ریخا  لاس  دنچ 

دیلقت عجارم  اب  رادید  www.Ghaemiyeh.comب ) ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


104 ص :
یناتسیس هللا  تیآ  هدنیامن  یناتـسرهش ، نیملـسملا  مالـسالاتجح و  اب  نینچمه  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  نایناحور  روما  تنواعم  نالوئـسم 

هرابرد یحرـش  اب  اهرادید  نیا  رد  هثعب  نایناحور  روما  نواعم  باون ، نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  دندرک و  وگوتفگ  رادـید و  ناریا  رد 
. داد ربخ  اهناوراک  نایناحور  هب  یشزومآ  تامدخ  هضرع  رد  تنواعم  نیا  ياهيروآون  زا  تنواعم ، نیا  درکلمع 

نارئاز اب  نایناحور  یهارمه  ج )

نارئاز ياهناوراک  اـب  هارمه  یناـحور  نداتـسرف 772  زا  هثعب  نایناحور  روما  نواعم  باون ، حاتفلادـبع  دیـس  نیملـسملا  مالـسالاتجح و 
زا شیپ  یناریا  نارئاز  زا  ناوراک   352 دوزفا : لبق » هنیدم   » نارئاز رفـس  هب  هراشا  اب  داد و  ربخ  جـح 88  هب  روشک  زا  جراخ  لخاد و  یناریا 

هداتـسرف یناحور  کی  اهناوراک  نیا  زا  کی  ره  اب  هک  دوب  دنهاوخ  دعب » هنیدـم   » زین ناوراک  دنیآیم و 99  هنیدم  هب  جـح  کسانم  زاغآ 
. دننکیم یهارمه  نایناحور  زین  ار  نانآ  هک  دـنوشیم  هداتـسرف  ناتـسبرع  هب  روشک  زا  جراخ  زا  زین  ناوراک  نیا 22  رب  نوزفا  تسا . هدـش 

لیکشت فده  يو  تسا . هتفرگ  رظن  رد  ناحباذ  اههناخزپشآ و  نانکراک  یکـشزپ ، تئیه  ياضعا  يارب  ینایناحور  تنواعم ، نیا  نینچمه 
رازه تسیب  شیبامک  لاس  ره  رد  تنواعم  نیا  تفگ : تسناد و  نارئاز  ییامنهار  ترایز ، جـح و  نامزاس  رد  ار  ناـیناحور  روما  تنواـعم 

. تسا هارمه  یناحور  کی  ناوراک  ره  اب  هک  دتسرفیم  هیروس  قارع و  ناتسبرع ، هب  ار  ناوراک 
نوگانوگ ياهروحم  رد  اهناوراک  نایناحور  درکلمع  دوزفا : درک و  هراشا  ناـیناحور  درکلمع  رب  تراـظن  هب  هثعب  ناـیناحور  روما  نواـعم 

يو تفرگ . میهاوخ  هرهب  رواشم  بلاق  رد  وا  زا  دشاب ، هتشادن  ییاراک  یمـسج  یناوتان  رثا  رب  یناحور  هچنانچ  دوشیم و  یـسررب  لاس  ره 
راک رد  ات  میاهدرک  صخشم  ار  نانآ  فیاظو  حرش  لکـشم  نیا  عفر  يارب  تفگ : اهناوراک  ناریدم  نایناحور و  نایم  فالتخا  هب  هراشا  اب 

. دننکن تلاخد  رگیدکی 
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ناطبار تسشن  د )

اب دـنوریم ، رامـش  هب  جـح  ياهناوراک  رد  نایناحور  تیلاعف  یبایزرا  یـسرزاب و  رادهدـهع  هک  نایناحور  روما  تنواعم  رد  لاعف  ناـطبار 
تراظن يارب  ناطبار  تیلاعف  زا  رادید  نیا  رد  هثعب ، نایناحور  روما  نواعم  باون ، نیملسملاو  مالسالاتجح  دندرک . رادید  يربهر  هدنیامن 

هدزناش نیاربانب ، دـناهدش و  هداتـسرف  هکم  هب  رفن  راهچ  هنیدـم و  هب  طـبار  هدزاود  يو  هتفگ  هب  داد . شرازگ  اـهناوراک  ناـیناحور  راـک  رب 
«، یگنهرف  » شخب راـهچ  رد  ناـطبار  هنازور  شرازگ  زا  باوـن  ياـقآ  تشاد . دـنهاوخ  هدـهع  رب  ار  تیلوئـسم  نیا  همظعم  هـکم  رد  طـبار 

. داد ربخ  هکم  هنیدم و  فلتخم  طاقن  رد  يربهر  هثعب  یگدنیامن  يزادناهار  زا  و  ییارجا » روما   » و نایناحور » روما  «، » يونعم »
: دندرمشرب نآ  يارب  ار  ریز  دئاوف  راک  نیا  زا  يرازگساپس  اب  زین  هرونم  هنیدم  هناگ  هس  قطانم  نالوئسم  زا  نت  ود 

؛ نانآ اب  رتشیب  طابترا  هزیگنا  هب  نارئاز  نایم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  زا  یناگدنیامن  روضح 
؛ یگدنیامن هب  نارئاز  اهناوراک و  نایناحور  ناریدم و  ناسآ  سرتسد 
. هثعب ياهتیلاعف  اب  اهیگدنیامن  هب  هدننک  هعجارم  نارئاز  ندش  انشآ 

ربهر هثعب  اب  اهناوراک  نایناحور  طابترا  عطق  ببـس  قطانم  هب  نتفر  هک  دـش  روآدای  راـک  نیا  زا  یناـبیتشپ  اـب  زین  یناریا  جاـجح  تسرپرس 
يوـبن و مرح  راـنک  رد  لـیمک  ياـعد  نییآ  يوـکین  يرازگرب  يارب  نارئاز ، زا  یگدـنیامن  هب  زین  ناـطبار  زا  یخرب  دوـشن . بـالقنا  مـظعم 

ارهز ترـضح  تایانع  زا  هرونم ، هنیدم  رد  ار  اعد  نییآ  يرازگرب  يرهـشير  ياقآ  دندرک . يرازگـساپس  هثعب  نالوئـسم  زا  عیقب  ناتـسربق 
هک ییاهيریگتخــس  نیمزرــس و  نـیا  عـضو  هـب  هجوـت  اـب  تساـعد ، يرازگرب  رهاـظ  هـب  راــک  نـیا  دــنچ  ره  تـفگ : تـسناد و  (س )

اههد روضح  اب  یلاع و  رایسب  هیامنورد  اب  اعد  نیا  يرازگرب  دننزیم ، نایعیش  هب  هک  ییاوران  تاماهتا  دریگیمتروص و 
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رد ار  عیـشت  تمظع  تسا و  مهم  رایـسب  دنریگب ، اعد  نیا  زا  ياهملک  هب  یلاکـشا  نیرتکچوک  دنناوتب  ناهاوخدب  هکنیا  نودـب  رئاز ، رازه 

. دنکیم نایامن  نیمزرس  نیا 

هرونم هنیدم  رد  تامدخ  نیرتمهم  ه )

هب یبایزرا  ياههگرب  هضرع  هنایار و  رد  ناـنآ  تاـعالطا  تبث  ناوراـک  ياـههنیعم  نیعم و  ناـیناحور ، دورو  مـالعا  هگرب  تبث  تفاـیرد و 
؛ ناطبار

88؛ / 8 ات 27 /  1388 / 8 زا 14 / لبق » هنیدم   » ناطبار هنازور  ياهتسشن  يرازگرب 
؛ هیقفیلو مرتحم  هدنیامن  هب  هنازور  تروص  هب  اهنآ  هضرع  ناطبار و  تاسلجتروص  میظنت 

رد نارئاز  يزاسنوصم  ياههویـش  «، » اهناوراک رد  تاغیلبت   » تاعوضوم اب  اهنیعم  ناـیناحور و  یـشیدنامه  ییآمهدرگ و  هس  يرازگرب 
؛ نابآ مهدجه  ات  مهدزیس  زا  نارئاز » رد  بارطضا  شهاک  ياههار   » و نویباهو » تاغیلبت  ربارب 

؛ هثعب ياهقطنم  ياهرتفد  رد   88 / 8 زا 19 / یشیدنامه  هنازور  ياهتسشن  يرازگرب 
نیعم و نایناحور ، زا  هورگ  هدزناش  يارب  نابآ  متـسیب  ات  مهد  زا  هرونم  هنیدم  رد  یخیرات  یبهذـم و  نکاما  زا  دـیدزاب  ترایز و  يرازگرب 

؛ اهناوراک ناگتخومآشناد  تنسلها و  نایناحور  یکشزپ  داتس  هثعب و  داتس و  ياضعا  اههنیعم و 
نایاقآ مالـسا  ججح  اهنیعم و  نایناحور و  روضح  اب  نابآ  متـسیب  ات  مهدزاود  زا  کسانم  هرابرد  خساپ  شـسرپ و  ياهتسـشن  يرازگرب 

؛ اهنیعم نایناحور و  زا  نت  اههد  نمؤم و  ییاضر و 
؛) لیمک ياعد  تاماظتنا  اهتیلاعف و  یگنهامه  هزیگنا  هب  اههنیعم  روضح  اب  تسشن  ود   ) اههنیعم شیامه  يرازگرب 

ياهناوراک تیولوا  اب  ناوراک  رد  نارئاز  ياهمناخ  يارب  ینارنخس  يرازگرب 68 
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؛ نایناحور روما  تنواعم  نارهاوخ  دحاو  غلبم  نارهاوخ  روضح  اب  هنیعم  نودب 

؛ نانآ اب  هثعب  ناطبار و  طابترا  يزاسناسآ  هزیگنا  هب  اههنیعم  نیعم و  نایناحور ، همه  هب  تراکمیس  هضرع 
؛ هنیدم رد  اههنیعم  نیعم و  نایناحور ، هب  ییوگخساپ 

؛ دندش راچد  یبیسآ  ای  لکشم  هب  نانآ  نایناحور  هک  ییاهناوراک  يارب  نیزگیاج  نایناحور  ندروآ 
؛ قطانم رد  اهشسرپ  هب  خساپ  ياهتسشن  يرازگرب 

؛ یخیرات یترایز و  نکاما  زا  دیدزاب  يارب  قطانم  هب  هداتسرف  ياهناوراک  هرادا 
. هریخذ نایناحور  تمه  هب  هرونم  هنیدم  قطانم  رد  هثعب  یگدنیامن  رتفد  هرادا 

( رذآ مکی   ) نایناحور شیامه  يرازگرب  و )

هب هراـشا  اـب  باون  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  دـش . رازگرب  همرکم  هکم  رد  هثعب ، ناـیناحور  روما  تنواـعم  تمه  هب  ناـیناحور  شیاـمه 
یبنلادجسم و مارحلادجسم و  رد  روضح  جاجح و  کسانم  لامعا و  رب  تراظن  رد  هک  تساوخ  نایناحور  زا  جح 88  عضو  ندوب  ساسح 

هرهچ هب  هرهچ  غیلبت  رب  هثعب  نایناحور  روما  نواعم  دیاین . شیپ  نانآ  هب  يرازگتمدخ  رد  یلکشم  ات  دنـشاب  رایـشوه  یناریا  نایجاح  راتفر 
ياهناوراک ياهلته  رد  تعامج  زامن  يرازگرب  هرابرد  اهناوراک  نایناحور  ياهشسرپ  هب  خساپ  رد  درک و  دیکأت  اهناوراک  نایناحور 

: دوزفا انم  روث و  ارح و  ياهراغ  زا  نارئاز  دیدزاب  زا  شـسرپ  هب  خساپ  رد  تسا و  عونمم  راک  نیا  ینیمخ  ماما  ياوتف  هیاپ  رب  تفگ : نارئاز 
دیاب يور  ره  هب  اما  درادن ، یعنام  عتمت  هرمع  کسانم  يارجا  زا  دعب  اجنادب  نارئاز  ندرب  دناهتسناد و  هکم  زا  یئزج  ار  اهنآ  ناسانـشراک ،

. درک هجوت  هرابنیا  رد  ماظع  عجارم  تارظن  هب 
رگید دـننام  هثعب  لـلملانیب  تنواـعم  رد  هدـمآ  شیپ  تـالوحت  زا  گرزب ، ییآمـهدرگ  نـیا  رد  زین  يودـهم  نیملـسملا  مالـسالاتجح و 

مایپ لاقتنا  داد و  ربخ  نآ  ياهشخب 
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يارب مرتحم  نایناحور  رد  یفاک  هزیگنا  دوجو  هب  هراشا  اب  يو  دـناوخ . تنواعم  نیا  تلاسر  مارحلا ، هللاتیب  یناریا  ریغ  نارئاز  هب  ار  مالـسا 

تنواـعم نـیا  هـب  ار  نآ  شرازگ  یناریا  ریغ  نارئاز  اـب  طاـبترا  داـجیا  تروـص  رد  درک  تساوـخرد  ناـنآ  زا  نارئاز ، ییاـمنهار  داــشرا و 
. دنتسرفب

. تسناد زاجم  اهناوراک  نایناحور  تراظن  اب  هثعب و  تسایس  هیاپ  رب  اهنت  ار  اهناوراک  هدرکلیصحت  دارفا  یگنهرف  تیلاعف  يودهم  ياقآ 
تنواعم یگنهرف  یتاقیقحت و  یشزومآ ، ياهتیلاعف  زا  یـشخب  حرـش  هب  شیامه  نیا  رد  زین  رکـسع  یـضاق  نیملـسملا  مالـسالاتجح و 

داد و ربخ  عفان  راگدـنام و  ياهراک  ندرک  نیزگیاج  دـنمدوسان و  ياـهراک  زا  یخرب  فذـح  زا  تخادرپ و  شهوژپ  شزومآ و  تنواـعم 
يارب ههاریب »  » هدرشف حول  نارئاز ، يرـصب  یعمـس - شزومآ  يارب  هلبق » رفاسم   » هدرـشف حول  اهباتک ، هرـشف  حول  نیودت  یحارط و  تفگ :

تاـیبرجت  » هدرـشف حول  و  هارمه » نفلت  رازفامرن   » هدرـشف حوـل  یلاـتیجید ،» هناـخباتک   » هدرـشف حوـل  هدـش ، حرطم  تاهبـش  هب  ییوگخـساپ 
. تسا تنواعم  نیا  ياهراک  زا  يرامش  یغیلبت ، ياهراک  رد  هدافتسا  يارب  اهوگلا »  » هدرشف حول  و  هتشذگ »

همجرت اب  ثیداحا  نیچلگ  هخسن ،) رازه  دص   ) یعقر عطق  رد  ابیز  گنر و  راهچ  نآرق  پاچ  هب  نینچمه  هثعب ، شهوژپ  شزومآ و  نواعم 
میهافم لاقتنا  اهلته و  رد  یغیلبت  يونعم و  ياضف  داجیا  هزیگنا  هب  رَنب  تروص  هب  اهنآ  شراگن  يربهر و  ینیمخ و  ماما  تاـملک  یـسراف ،

. تفگ نخس  نایناحور  هب  کمک  يارب  اهناوراک  رد  داشرا  هورگ  ییاپرب  زا  درک و  هراشا  نارئاز  نهذ  هب  دنمشزرا 
، یبایشزرا يزیرهمانرب ، ياهتیریدم  تیلاعف  زا  یهاتوک  شرازگ  رد  تسـشن  نیا  نارنخـس  نیمراهچ  برع ، نیملـسملا  مالـسالاتجح و 

ناسرزاب شرازگ  هیاپ  رب  اهیجنسرظن  رد  هکم  هنیدم و  رد  اهناوراک  نایناحور  رترب  هبتر  بسک  زا  انبم ،»  » تنواعم رد  یـسرزاب  تراظن و 
. درک يرازگساپس  هرابنیا  رد  اهناوراک  نایناحور  زا  داد و  ربخ  تنواعم  نیا 
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، تیقفوم نازیم  ترـشاعم ، نسح  يرادمدرم و  تیناحور ، نوئـش  تیاعر  دـننام  نوگانوگ  ياههنیمز  رد  اهیجنـسرظن  رامآ  هضرع  اب  يو 
درک و فیـصوت  رادانعم  ار  يریگرامآ  ياههجیتن  يونعم ، ذوفن  نارئاز و  اب  یهارمه  اهناکم ، یفرعم  رد  طلـست  کسانم ، ماـکحا و  میلعت 

هزیگنا هب  ون  ياهرازبا  زا  هنیهب  هدافتسا  راتساوخ  نایاپ  رد  تسناد و  نایناحور  هدرتسگ  تاعالطا  هتـسیاش و  يدنمناوت  ار  هلئـسم  نیرتمهم 
. دش ادخ  هناخ  نارئاز  هب  رتشیب  رتهب و  یناسرتمدخ 

ات لـماک  یلیطعت  زا  تفگ : لاس 88  رد  یناریا  نارئاز  هیمهـس  شهاک  تلع  حیـضوت  رد  زین  ترایز  جـح و  نامزاس  نواعم  ناینیما ، ياـقآ 
تـشاد یگدامآ  دوخ  شیاجنگ  همه  اب  جاجح  مازعا  يارب  جـح  نامزاس  دوب . رظن  فالتخا  فلتخم  ياـههزوح  رد  جـح ، لـماک  يرارقرب 

رد يربهر  روتـسد  اب  ماجنارـس  دوب . نامزاس  ررـض  هب  رامآ  شهاک  دوب و  هدش  فرـص  اههنیزه  رگید  تاهج  نکـسم و  رظن  زا  هک  هژیوهب 
؛ دوش يریگولج  رامیب  هدروخلاس و  دارفا  رفـس  زا  يرامیب  هب  ـالتبا  شهاـک  هزیگنا  هب  هک  دـش  هتفرگ  میمـصت  نینچ  ثحب و  تلود  تئیه 

. دشیم فیصوت  ازبیسآ  رایسب  يرامیب  اریز 
مهارف رفن ، جنپ  هب  رفن  تشه  زا  اهقاتا  تیفرظ  شهاک  رتم ، جنپ  هب  رتم  راهچ  زا  راوز  نکسم  هنارس  شیازفا  زا  دوخ  نانخـس  هلابند  رد  يو 
ندرک يرتسب  يارب  لته  ره  رد  قاتا  کی  ناـمتخاس و  کـی  صاـصتخا  يراـمیب و  نیا  اـب  هلباـقم  يارب  یکـشزپ  یفاـک  تاـناکما  ندروآ 

. داد ربخ  لاس 88  رد  یلامتحا  نارامیب 
دناوخارف اجنادب  دنراد ، یتاماهبا  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  ینایناحور  تفگ و  نخس  زین  ریخا  ياهلاس  رد  زکرمتم  هناخزپشآ  تازایتما  زا  يو 

رگید ياهروشک  میمـصت  زا  نینچمه  يو  دننک . دیدزاب  اجنآ  زا  دـنوش و  هاگآ  هناخزپشآ  نیا  رد  اذـغ  تخپ  دـنور  هرابرد  کیدزن  زا  ات 
هرابرد نایناحور  ياهشسرپ  هب  ترایز  جح و  نامزاس  نواعم  داد . ربخ  ناریا  ترایز  جح و  نامزاس  قفوم  هیزجت  نیا  زا  يریگهرهب  يارب 

هب نارئاز  لقن  لمح و  تالکشم 
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هاگدورف هب  ار  لکشم  نیا  درک و  هضرع  یتاحیضوت  ناریا  هب  تشگزاب  رد  ریخأت  اهناوراک و  زا  یخرب  رفس  نامز  شیازفا  مارحلادجسم و 

. تسناد بوسنم  هّدج 

یبایشزرا تراظن و  يزیرهمانرب ، تنواعم  . 3

هراشا

ای یباـیزرا  اـههمانرب ، يارجا  نآ  زا  سپ  هدـنیآ و  يارب  يزیرهماـنرب  دوـشیم : فـیرعت  يدربهار  تیریدـم  دـنیآرف  رد  یلــصا  هـلحرم  هـس 
تقد هب  تسا ، هداد  خر  نوریب  رد  هچنآ  اههمانرب و  نایم  هلصاف  دیاب  ینایاپ  هلحرم  رد  هتفرگ . تروص  ياهراک  راهم  طبـض و  یبایـشزرا و 

نیا هب  هجوت  اب  ددرگ . هنیهب  ارجا  دنیآرف  ای  دنوش  حالصا  اههمانرب  ات  دوش  هضرع  اهراک  اههمانرب و  قابطنا  يارب  ییاهراکهار  جارختـسا و 
تنواعم دـیدج  راـتخاس  رد  و  لاـس 1386 )  ) درک رییغت  تراـیز  جـح و  روـما  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  هزوـح  راـتخاس  يدربُهار ، هشیدـنا 

نیا دـش . هدـناجنگ  نآ  رد  ترایز  جـح و  نامزاس  هثعب و  درکلمع  رب  تراظن  هثعب و  يزیرهمانرب  هفیظو  یبایـشزرا  تراظن و  يزیرهمانرب ،
فیاظو تسرهف  هب  يزیرهمانرب  هفیظو  ندش  هدوزفا  رگیدکی و  رد  نیـشیپ  یـسرزاب  تراظن و  تنواعم  یبایـشزرا و  رتفد  ماغدا  اب  تنواعم 

. تسا هتفرگاپ  اهنآ 
یگدیـسر یـسرزاب و  تیریدم  هژیو و  تراظن  یبایـشزرا ، تاعالطا ، يروآنف  همانرب و  حرط و  دراد : تیریدم  راهچ  نونکا  تنواعم  نیا 

: دوشیم هضرع  حرش  نیدب  اهتیریدم  نیا  زا  کی  ره  تامدخ  نیرتمهم  تایاکش . هب 

تاعالطا يروآنف  همانرب و  حرط و  تیریدم  فلا )

؛ هثعب ياهتیریدم  اهتنواعم و  ياههمانرب  نیودت  هب  کمک  يریگیپ و 
؛ هثعب ياهتیریدم  اهتنواعم و  هجدوب  نیودت  هب  کمک  يریگیپ و 

؛ هثعب ياهتیریدم  اهتنواعم و  راک  نامزاس  نیودت  هب  کمک  يریگیپ و 
اهتنواعم تاعالطا  يروآنف  ياهیدنمزاین  اههمانرب و  نیودت  هب  کمک  يریگیپ و 
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؛ هثعب ياهتیریدم  و 

. هثعب ياهتیریدم  اهتنواعم و  همه  هب  تاعالطا  يروآنف  تامدخ  هضرع 

هژیو تراظن  ب )

؛ نامرد تشادهب و  تاکرادت و  هیذغت و  لقن ، لمح و  نکسم ، ياههزوح  رد  ترایز  جح و  نامزاس  ییارجا  ياهراک  رب  تراظن 
؛ نآ يرازگرب  ماگنه  مسوم و  زا  شیپ  هدش  دای  هناگراهچ  ياههزوح  هرابرد  تاعالطا  يروآدرگ 

؛ ترایز جح و  نامزاس  زا  ینابیتشپ  هزیگنا  هب  ییارجا  ياهراکهار  هضرع 
(. یسرباسح  ) نامزاس یلام  لئاسم  هنیمز  رد  یتراظن  فیاظو  يارجا 

تایاکش هب  یگدیسر  یسرزاب و  ج )

؛ نارئاز یگنهرف  ییارجا و  لئاسم  تالکشم و  ییاسانش  مسوم و  يرازگرب  ماگنه  اهناوراک  زا  یسرزاب  دیدزاب و  یشکرس ،
؛ ترایز جح و  نامزاس  هب  ییارجا  لئاسم  يریگیپ  لاقتنا و 

. هثعب هب  اهناوراک  رد  دوجوم  یگنهرف  لئاسم  يریگیپ  لاقتنا و 
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هب رتـشیب  هجوـت  هنیمز ، نیا  رد  ناـگربخ  ناوارف  ياـههبحاصم  یـصصخت و  ياهتسـشن  هیاـمنورد  هدـش و  هـضرع  ياـهشرازگ  هیاـپ  رب 
زا يدنمهرهب  يارب  هنیمز  يزاسهدامآ  يرازگجـح و  هرود  زا  نارئاز  يدـنمهرهب  هزیگنا  هب  يزاسهنیمز  جـح ، هدرتسگ  شیاجنگ  ییاسانش 

یعوـضوم يربـهر ، مظعم  ماـقم  هثعب  نالوئـسم  تمه  هب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  هژیوهب  یمالـسا  تما  حطـس  رد  هرود  نـیا  ياهتـصرف 
مرح مارحلاهللاتیب و  نارئاز  هب  هجوت  يروحمبطاخم ، درکيور  تدـمدنلب و  هنیهب  ياهیزیرهمانرب  اـب  عوضوم  نیا  تسا و  یندـشانراکنا 

. دیسر دهاوخ  ناماس  هب  راکمه  ياهنامزاس  اب  دنمفده  لماعت  يوبن و  فیرش 

یبایشزرا د )

هراشا

لقتنم انبم »  » هب تیریدـم  بلاق  رد  نونکا  درکیم ، راک  هیقف  یلو  مرتحم  هدـنیامن  تراظن  اـب  میقتـسم  زا 1386  شیپ  هک  یبایـشزرا  دحاو 
یتواضق و تروص  هب  هثعب  ناریدم  درکلمع  یـسررب  هفیظو  يارجا  يارب  رفن  ود  ای  کی  زا  هثعب ، نیـشیپ  راتخاس  رد  دحاو  نیا  تسا . هدـش 

: تسا حرش  نیدب  نآ  فیاظو  هزات ، راتخاس  رد  اما  دوب ، هتفرگ  لکش  دنمناماسان 
؛ هثعب درکلمع  یبایشزرا  يارب  بسانم  يرازبا  یحارط 

؛ مسوم ییاپرب  ماگنه  هثعب  ياهتیریدم  اهتنواعم و  درکلمع  یبایشزرا 
؛ هثعب ياههمانرب  تسرد  يارجا  رب  تراظن 

؛ هژیو ياهراکهار  اب  هارمه  هثعب  یبایشزرا  شرازگ  هضرع 
. نانکراک ناریدم و  درکلمع  یبایشزرا 

، يزیرهمانرب مرتحم  نواعم  دـیکأت  هب  هجوت  اب  و  ( 1387  ) نیـشیپ یبایـشزرا  هورگ  کمک  هب  زین  مایـس  جح  يرازگرب  هرود  رد  دحاو  نیا 
ینامزاس راتخاس  ماجنارـس  دروآ و  درگ  هثعب  نیـشیپ  ناراکمه  زا  ياهزات  هورگ  نابایـشزرا ، يرارکت  مازعا  مدـع  رب  یبایـشزرا  تراـظن و 

: تفرگ ياج  بوچراچ  نیا  رد  جح 1388 ، مسوم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  یبایشزرا  شخب 
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كرد هب  جیاتن  نیا  تسا . هدروآ  لابند  هب  یجیاتن  هدش و  هدرمش  هناماس  يدورو  تیلاعف  ياهمرها  هک  تسا  راوتسا  ضرف  نیا  رب  وگلا  نیا 

، وگلا نیا  هناگهن  ياههزوح  زا  کی  ره  دروآیم . لابند  هب  ار  يریگدای  دوخ  رما  نیا  هک  دـیماجنا  دـهاوخ  تاـفارحنا  ییاسانـش  اـهزاین و 
. دراد درکلمع  شجنس  يارب  یتوافتم  ياهریغتم  اهصخاش  زا  کی  ره  اهصخاش و 

: تسا هتفرگ  راک  هب  ار  ریز  راتخاس  ترایز ، جح و  نامزاس  درکلمع  رب  تراظن  يارب  یبایشزرا  تراظن و  يزیرهمانرب ، تنواعم 
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ار ینادـیم  تاعالطا  همرکم ، هکم  هرونم و  هنیدـم  رد  رقتـسم  ياهناوراک  رد  هنازور  روضح  اب  یهدنامزاس ، نیا  هب  هجوت  اب  هثعب  ناـسرزاب 

تالکـشم ییاسانـش  اهناوراک و  رد  روضح  اب  تفرگیم . تروص  ینامزاس  راتفر  راهم  طبـض و  هزیگنا  هب  راـک  نیا  دـندرکیم . يروآدرگ 
هژیو و نارظان  تاعالطا  يروآدرگ  اب  رگید ، يوس  زا  دوش . رتهب  دوجوم  عضو  هک  دـش  شـالت  اـهنآ ، لـح  يارب  ناوارف  شـالت  دوجوم و 
جح 1388، مسوم  رد  اهناوراک  زا  کی  ره  یلک  روط  هب  ددرگ . مهارف  نالک  ياهلیلحت  ماجنا  ناکما  تایلمع ، یلصا  هنحص  رد  نابایشزرا 

تاسلج رد  روضح  نالوئسم ، اب  هبحاصم  داتـس و  رد  روضح  اب  هژیو  نارظان  رگید  فرط  زا  تفرگ . رارق  یـسرزاب  دروم  راب  هس  مک  تسد 
، اهلته و  اههاگدورف ) يرهـشنورد و   ) لقن لمح و  ياههاگتـسیا  اههاگنامرد ، اـهرابنا ، اـههناخزپشآ ، هب  یـشکرس  نینچمه  یـصصخت و 

. دندرکیم يروآدرگ  ار  تاعالطا  زا  يرگید  فیط 

ترایز جح و  نامزاس  ییارجا  درکلمع  لیلحت  کی -

نارئاز يدنمتیاضر  رب  يراج  لاس  جح  صاخ  طیارـش  رامیب و  نسم و  نارئاز  فذح  نارئاز و  يدصرد  لهچ  شیبامک  شهاک  دنچ  ره 
اب تسا . هدرک  مهارف  ار  نارئاز  بولطم  شیبامک  يدـنمتیاضر  هنیمز  جـح  ناـیلوتم  درکلمع  عومجم  رد  اـما  تسا ، هتـشاذگ  تبثم  ریثأـت 

ناسکی زکرمتم ، تیریدـم  هدـشن ، غالبا  نیودـت و  جـح  رد  نارئاز  هرادا  يارب  تدـمنایم  تدـمدنلب و  يدربهار  ياـههمانرب  هکنیا  دوجو 
هجوت اهنادب  ترایز  جح و  نامزاس  نالوئـسم  هک  تسا  هدوب  ییاهتـسایس  نیرتمهم  زا  نارئاز و ،...  يدنمتیاضر  هب  هجوت  تامدخ ، ندوب 

: دوشیم شرازگ  نینچ  تخارپ ، اهنادب  جح 1388  مسوم  رد  ترایز  جح و  نامزاس  هک  ياهراک  نیرتمهم  دناهدرک .
؛ ناوراک رد 494  نارئاز  یهدنامزاس 

؛ هکم رد  نامتخاس  هرونم و 149  هنیدم  رد  نامتخاس  رد 52  یحو  نیمزرس  رد  رازگراک  رئاز و  رازه  تصش  ناکسا  مازعا و  يزیرهمانرب 
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هرونم و هنیدم  همرکم و  هکم  رد  ناتـسرامیب  دـنچ  تروص  هب   ) زکرمتم تروص  هب  یناریا  نارئاز  هب  یتشادـهب  یکـشزپ و  تامدـخ  هضرع 

؛) اهناوراک رد   ) زکرمتمریغ و  یکشزپ ) ياهبطم 
اب هدج ) هب  همرکم  هکم  همرکم و  هکم  هب  هرونم  هنیدم  هرونم ، هنیدم  تمـس  هب  هدج   ) ناتـسبرع روشک  رد  نارئاز  ییاجهباج  لقن و  لمح و 

25200  ) نانآ دصرد  لهچ  وکسات ، تکرـش  و  رفن )  37800  ) نارئاز دصرد  تصش  لفاح  تکرش  وکسات . لفاح و  تکرـش  ود  يراکمه 
؛ دندرک اجهباج  ار  رفن )

زا هاگتسد  يریگراک 1306  هب  و  وکسات »  » تکرش زا  هاگتـسد  لفاح و 150  تکرش  هکم  هب  هدج  زا  سوبوتا  هاگتـسد  يریگراک 350  هب 
؛ نارئاز راب  لاقتنا  يارب  باّلق »  » هاگتسد وکسات و 380  ياهتکرش  زا  هکم  هب  هنیدم 

؛ نانآ هب  هنیهب  تامدخ  هضرع  قیرشت و  مایا  رد  نارئاز  یهدنامزاس 
هنیدـم رد  زکرمتم  هناخزپشآ  ود  همرکم و  هکم  رد  زکرمتم  هناـخزپشآ  ود  يراـکمه  اـب  یناریا  نارئاز  يارب  هیذـغت  تامدـخ  ندرک  مهارف 

؛ هرونم
. تاکرادت ندروآ  مهارف 

: تسا حرش  نیدب  نامزاس  يدرکلمع  ياهيدنمناوت  نیرتمهم  هثعب ، یسرزاب  هژیو و  تراظن  شرازگ  هیاپ  رب 
؛ اهدادرارق رد  ارجا  تنامض  ینیبشیپ  اهدادرارق و  داقعنا  تافیرشت  تیاعر  راصحنا ، نتسکش  يارب  ینیبشیپ 

؛ نایرجم هب  تسیل  کچ  اهدادرارق و  نداد 
(on line  ) طخرب ياهنایار  هناماس  داجیا 

؛ يرورض یکشزپ  تئیه  همیب و  تکرش  تمه  هب  فیاظو  راهم  طبض و  يارب 
همانقفاوت رد  هک  ییاهنآ  هژیو  هب  جاجح  هب  یناسر  تمدخ  جح و  صوصخ  رد  ناتسبرع  تلود  ياهلمعلاروتسد  تاررقم و  هیلک  یـسررب 

لمح نکسم ، ياهدادرارق  داقعنا 
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؛ نارئاز قوقح  زا  عافد  يارب  تاکرادت و ...  هیذغت و  لقن و  و 

همانقفاوت دادرارق و  داقعنا  اهدادرارق و  هرابرد  یهاوخرظن  ییاوتحم و  دید  زا  راک  ماجسنا  هزیگنا  هب  اهدادرارق  یقوقح و  روما  رتفد  لیکشت 
؛ هراب نیا  رد  عماج  هناماس  رارقتسا  رظنبحاص و  یقوقح  ناسانشراک  روضح  اب 

یلام روما  تیفافـش  روظنم  هب  یعافتناریغ  تاسـسؤم  يرادـباسح  ياهدرادناتـسا  بوچراچ  رد  یلاـم  ياـهراتخاس  حالـصا  رد  يرگنزاـب 
؛ یعقاو روطهب  تامدخ  هدش  مامت  ياهب  جارختسا  نامزاس و 

؛ لاس یتایلمع  هجدوب  هیهت  بسانم و  یسانشراک  بیکرت  اب  لاس 1389  یتایلمع  هجدوب  نویسیمک  لیکشت 
؛ نامزاس ياهتیلاعف  هرابرد  عماج  یسرباسح  ای  یتایلمع  یسرباسح  کینکت  زا  هدافتسا 

؛ نامزاس رد  یلخاد  سرباسح  رارقتسا  لقتسم و  یسرباسح 
؛ هرکاذم هیاپ  رب  یتاکرادت  داوم  دیرخ  جیار و  هویش  هیاپ  رب  یصاصتخا  هجدوب  یتالماعم  یلام و  هماننییآ  دافم  حالصا 

دیرخ هنیمز  رد  مزال  صصخت  هبرجت و  زا  رادروخرب  یتکرـش  هب  روشک  تاررقم  اهنوناق و  هیاپ  رب  ناریا  رد  دیرخ  تایلمع  لک  يراذگاو 
؛ نامزاس زاین  ندروآرب  هزیگنا  هب  یتاکرادت  داوم 

تراظن تیوقت  هزیگنا  هب  هتفرگ  تروص  ياهراک  یلامتحا و  فعـض  عفر  هراـبرد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  هزوح  هب  ناـمزاس  شرازگ  هضرع 
؛ لقتسم سرباسح  تیریدم  شرازگ  هب  هجوت  اب  یلخاد 

؛) دمجنم ياهيزبس  غرم و  هلیف  دمجنم ، غرم  زمرق ، تشوگ  جنرب ،  ) بوغرم ییاذغ  داوم  نیمأت 
نوزفا یقطنم  ياهتساوخرد  هب  ییوگخساپ  ینبل و  ریغ  داوم  بسانم  یفاک و  عیزوت 
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؛ هدش نییعت  هنارس  رب 

؛ هنیدم رد  لیخد »  » هناخزپشآ زیهجت  یمومع و  عضو  یبسن  دوبهب 
؛ شرازگ هضرع  رامآ و  مالعا  تفایرد و  يارب  بو  تحت  ياهنایار و  هناماس  زا  هدافتسا 

؛ هناخزپشآ رد  ناکشزپ  تشادهب و  نالوئسم  رثؤم  تیلاعف 
؛ اهنامتخاس یمومع  تاصخشم  تاعالطا و  هب  ياهنایار  یسرتسد 

، نارئاز ندــش  مـگ  دــننام  مرح  زا  يرود  یفنم  ضراوـع  شهاـک  هنیدــم و  هـکم و  يزکرم  هـقطنم  رد  اـهلته  زا  یناوارف  شخب  هراـجا 
؛ هتشذگ ياهلاس  اب  شجنس  رد  لقن و ،...  لمح و  هب  زاین  تافداصت ،

؛ هتشذگ ياهلاس  دنور  اب  شجنس  رد  هدش  هراجا  ياهنامتخاس  ّلک  هب  هجوت  اب  دودرم  طورشم و  ياهنامتخاس  شهاک 
؛ ناوراک ناکشزپ  درکلمع  اهناوراک و  تمالس  رب  تراظن  تیریدم  سیسأت 

؛ رظان ناکشزپ  ياهتراظن  اهناوراک و  ناکشزپ  تیعضو  زا  عالطا  يارب  ( PAD يرازفا (  مرن  راتخاس  دوجو 
؛ نانآ اب  عیرس  طابترا  اهناوراک و  ناکشزپ  همه  يارب  هارمه  نفلت  هیهت 

؛ رفس رد  نآ  زا  هدافتسا  و  رفس ) زا  شیپ   ) ناریا رد  نارئاز  تمالس  تاعالطا  هیهت 
؛ ناوراک کشزپ  هب  اهناوراک ، رد  اهنآ  رب  تراظن  یتشادهب و  ياهراتفر  زا  یشخب  يراذگاو 

؛ ناتسرامیب رد  یصصخت  نارامیب  شریذپ  رد  عاجرا  هناماس  بسانم  يریگراک  هب 
؛ هنیدم هاگدورف  رد  فیاظو  يارجا  يارب  رتفد  باب  کی  رارقتسا  لقن و  لمح و  نودم  فیاظو  حرش  نتشاد 

؛ هارمه نفلت  میسیب و  یتارباخم  تازیهجت  هب  لقن  لمح و  متسیس  ندوب  زهجم 
؛ هاگدورف رد  رقتسم  يدوعس  لماوع  اب  هناتسود  کیدزن و  طابترا  نتشاد 

؛ يرهاظ لکش  داعبا و  رظن  زا  اهكاس  ندرک  درادناتسا 
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؛ امیپاوه نارادنامهم  راتفر  ییاریذپ و  گنیرتک و  زا  نارئاز  يدنمتیاضر 

؛ هکم هّدج - هفحج و  هّدج - ياههار  هب  ناگدننار  ییانشآ 
؛ لفاح وکسات و  ياهسوبوتا  ینف  صقن  نودب  ددرت 

. جورخ دورو و  يارب  اهناوراک  نارئاز  ناریدم و  بسانم  هیجوت  هاگدورف و  یمومع  ياهنلاس  رد  بوخ  تفاظن  مظن و 
رد ترایز  جـح و  نامزاس  درکلمع  رد  ریز  ياهدـنب  هک  تسا  هدـش  داهنـشیپ  ناـسرزاب ، هژیو و  نارظاـن  ياـهشرازگ  اهیـسررب و  هیاـپ  رب 

: دنوش تیوقت  ناکما  تروص 
؛ دوجوم ياههناخزپشآ  حالصا  هکم و  رد  هژیوهب  زکرمتم  تخپ  ياههناخزپشآ  شیازفا 

ییاذغ همانرب  میظنت  قیبطت و  یملع و  یجنـس  نت  اب  جح  مسوم  رد  نارئاز  ياذغ  حالما  ینیئتورپ و  داوم  نیماتیو و  يرلاک ، نازیم  یـسررب 
؛ نآ اب  بسانم 

؛ هیذغت تاکرادت و  رد  اهنآ  ناوارف  ریثأت  هب  هجوت  اب  يدادرارق  یقوقح و  ياهداهنشیپ  هب  هجوت 
؛ ناوراک رارقتسا  لحم  رد  الاک  لیوحت  شور  يارجا  اهناوراک و  نایم  داوم  عیزوت  هناماس  حالصا 

اب دوشیم  ناوتان  دوخ  تادـهعت  يادا  زا  یلـصا  هدـننکنیمأت  هک  یماگنه  ناتـسبرع  رد  نیزگیاـج  ناگدـننکنیمأت  یئاسانـش  ینیبشیپ و 
؛ هنیمز نیا  رد  مانشوخ  دنمناوت و  ياهتکرش  هرابرد  تاعالطا  کناب  لیکشت 

؛ ینبل داوم  عیزوت  عضو  حالصا 
؛ دمجنم غرم  الآ و  لزق  یهام  هدش  نییعت  نازوا  رب  قیقد  تراظن 

؛ همرکم هکم  رد  نارئاز  تمالس  هرابرد  یشهوژپ  یملع - یللملانیب  هنالاس  شیامه  يرازگرب 
؛ يوبن مرح  مارحلاهللاتیب و  نارئاز  تمالس  عوضوم  اب  یللملانیب  یشهوژپ  یملع - هسسؤم  سیسأت 
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؛ یمالسا ياهروشک  ای  يدوعس  ناتسبرع  اب  كرتشم  يراذگهیامرس  اب  یناریا  ناتسرامیب  کی  سیسأت  یسررب 

؛ جح رد  تمالس  تامدخ  یشخبرثا  هنیزه  یسررب 
؛) يداهراد  ) هثعب دیدج  نامتخاس  تاقبط  زا  یکی  هب  ناتسرامیب  لاقتنا 

؛ جح یکشزپ  زکرم  یشهوژپ  یشزومآ و  تیریدم  داجیا 
؛ يزنودنا روشک  نارئاز  ياهكاس  دننام  ریذپفاطعنا ، بسانم و  ّتیفیک  اب  نارئاز  يارب  ناسکی  ياهكاس  هیهت 

؛ اههاگدورف رد  لقن  لمح و  لماوع  يارب  ناسکی  ياهسابل  نیمأت 
؛» یلع باب   » و هلظم »  » ياههاگتسیا رد  نارئاز  یتیسنج  کیکفت  يارب  مزال  هنیمز  داجیا 

؛ دناهدرکن لمع  نامزاس  اب  دوخ  دادرارق  هب  هک  یلقن  لمح و  ياهتکرش  اب  ینوناق  بسانم و  دروخرب 
؛ لکشم زورب  ماگنه  ییاجهباج  ناکما  يارب  تکرش  هس  لقادح  اب  نوگانوگ  ياهشخب  رد  دادرارق  داقعنا 

. نارئاز راب  داعبا  نازیم و  اب  بسانتم  راب  لمح  نویماک  عون  باختنا 
نوگانوگ ياههزوح  درکلمع  هک  دیشوک  اهتیریدم  اهتنواعم و  یصصخت  ياروش  ياهتسشن  رد  روضح  اب  لاس  زاغآ  زا  یبایـشزرا  هورگ 

اب رتشیب  ییانشآ  هزیگنا  هب  عتمت ، جح  مسوم  زا  شیپ  نابایـشزرا ، زا  کی  ره  ناسانـشراک ، میمـصت  هیاپ  رب  رگید  يوس  زا  دنک . یـسررب  ار 
عتمت جـح  درکلمع  یبایـشزرا  لیهـست  رد  میمـصت  نیا  دـندرک . رفـس  هدرفم ) هرمع   ) هکم ای  تابتع  هب  راب  کی  مک  تسد  دوخ ، ياـهراک 

ياهاروش درکلمع  اههمانرب و  یفیک  یبایـشزرا  هثعب ، ياهتنواعم  یگدامآ  شرازگ  مسوم ، يرازگرب  زا  شیپ  نینچمه  دوب . زاسراک  رایـسب 
: دوشیم شرازگ  حرش  نیدب  ینونک  یبایشزرا  يوگلا  ياهشخب  دمآ . مهارف  زین  یصصخت 

ترایز جح و  نامزاس  ییارجا  درکلمع  لیلحت  www.Ghaemiyeh.comکی - ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


121 ص :

يرَبهار ناوت  ود -

تدـمدنلب تیقفوم  ياهشزرا  اهنآ و  هب  یبایتسد  يزاسناسآ  هثعب و  تیرومأم  نامرآ و  هب  ناربهر  یباـیتسد  یگنوگچ  هب  شخب  نیا 
تیریدـم هناماس  يریگراک  هب  داجیا و  هب  یـصخش ، يراکمه  اب  دریگیم و  راک  هب  بساـنم  راـتفر  تیلاـعف و  قیرط  زا  ار  اـهنآ  دزادرپیم و 

. دوشیم نئمطم 

درُبهار يزیرهمانرب و  هس -

يرگهزادنا هثعب ، يدربهار  يریگتهج  يزیرهمانرب و  نایم  طابترا  تکراشم ، دوبهب  ياههمانرب  يدُربهار ، يزیرهمانرب  یسررب  هب  شخب  نیا 
. دزادرپیم یتاعالطا  ياههناماس  تاعالطا و  شدرگ  هویش  یبایزرا  اههمانرب و  يرگنزاب  حالصا و 
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یناسنا ياههیامرس  راهچ -

ییاـهرایعم نآ  یـسررب  يارب  دوشیم و  حرطم  يربهر  مظعم  ماـقم  هثعب  رد  لاـعف  یناـسنا  يورین  تیریدـم  هراـبرد  یثحاـبم  هزوح ، نیا  رد 
. دنکیم هضرع 

ینوریب ینورد و  ياهتیفرظ  عبانم و  جنپ -

. دزادرپیم اهنامزاس  رگید  اب  كرتشم  عبانم  هثعب و  یلام  ریغ  یلام و  عبانم  تیریدم  یسررب  هب  شخب  نیا 

ینامزاس ياههیامرس  شش -

نامرد ياج  هب  يریگشیپ  رب  هژیو  دیکأت  اب  هثعب  يدُربهار  يریگوس  زا  ینابیتشپ  يارب  اهدنیآرف  تیریدم  یگنوگچ  یـسررب  هب  شخب  نیا 
. دزادرپیم ریز  ياهرایعم  هیاپ  رب  رمتسم  دوبهب  و 
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نابطاخم يارب  ینیرفآشزرا  تفه -

. تسا نارئاز  یقالخا  ینامیا و  يداقتعا ، تالوحت  همه  هدنریگربرد  هزوح  نیا 

یناسنا هیامرس  يارب  ینیرفآشزرا  تشه -

. دوشیم حرطم  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  رد  لاعف  یناسنا  يورین  درکلمع  یبایزرا  نانکراک و  تیاضر  هب  طوبرم  ثحابم  هزوح ، نیا  رد 
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هعماج يارب  ینیرفآشزرا  هن -

. دریگیمرب رد  ار  یللملانیب  یلم و  ياههصرع  هزوح  نیا 

يدرکلمع ینیرفآشزرا  هد -

ياهتیریدم اهتنواعم و  یلصا  ياهتیرومأم  تیلاعف و  زا  دوخ  اهدمآیپ  نیا  دوشیم . یـسررب  يدرکلمع  يدیلک  ياهدمآیپ  هزوح  نیا  رد 
. دنیآیمرب هثعب 

هثعب یبایشزرا  هرابرد  اهراک  نیرتمهم  هدزای -

نوزفا دنک . يروآدرگ  تاعالطا  زا 85 % شیب  تسناوت  دوب و  یگدامآ  نیرتالاب  ياراد  یبایشزرا  هورگ  يراج ، لاس  عتمت  جح  مسوم  رد 
 ...، راک و نیح  رد  اهنآ  هنیهب  يزاسمیمـصت  هب  کمک  اهتیریدـم و  اهتنواعم و  زا  تاعالطا  يروآدرگ  ینعی  هتـشذگ ؛ ياهلاس  فیاـظو  رب 

: تسا نینچ  جح 1388  مسوم  رد  هزوح  نیا  رد  هدش  ماجنا  دیدج  ياهراک  نیرتمهم 
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نیا دش . نیودت  هثعب  ياهتیریدم  اهتنواعم و  کیکفت  هب  یشرازگ  دش و  یسررب  جح  مسوم  رد  روضح  يارب  هثعب  یگدامآ  مسوم ، زا  شیپ 

اهتنواعم هب  ییاسانش و  هوقلاب  یلامتحا و  تالکشم  نآ  رد  تفرگ و  تروص  مسوم  زا  شیپ  هثعب  هب  بسانم  دروخزاب  هضرع  فده  اب  راک 
. دش مالعا  هثعب  ياهتیریدم  و 

ینامز ياههرود  رد  یفلتخم  یعوضوم  ياهشرازگ  تواـفتم ، عباـنم  زا  نوگاـنوگ  تاـعالطا  يروآدرگ  اـب  یبایـشزرا  یـصصخت  هورگ 
یجنـستیاضر هنومن  يارب  تسا . هدوب  هثعب  دشرا  تیریدم  يریگمیمـصت  ياشگهار  هک  دـناهدرک  جارختـسا  یگتفه  هزور و  هس  هنازور ،

یگنوگچ هراـبرد  نارئاز  رظن  شرازگ ، نیا  رد  تفاـی . ناـماس  هنازور  تروص  هب  تراـیز  جـح و  ناـمزاس  هثعب و  درکلمع  هراـبرد  نارئاز 
ياعد يرازگرب  رد  هثعب  ياهورین  درکلمع  یعرش ، ياهشـسرپ  هب  وگخـساپ  عبانم  یـسرتسد  یگنهرف ، ياههتـسب  هدش ، رازگرب  ياهنییآ 

يوس زا  دش . یسررب  هثعب  ناسرزاب  يریگیپ  ییوگخساپ و  نآ ، هب  یسرتسد  هویش  و  رئاز »  » هیرـشن عیزوت  رد  هثعب  ياهورین  درکلمع  لیمک ،
هیذغت و نامرد و  تشادهب و  نکـسم ، لقن ، لمح و  دننام  ترایز  جـح و  نامزاس  يدرکلمع  فلتخم  ياههزوح  زا  نارئاز  تیاضر  رگید 

اهنآ رتشیب  هک  دـش  هضرع  هیقف  یلو  مرتحم  هدـنیامن  هب  جارختـسا و  یعوضوم  شرازگ  هدزاود  یلک  روط  هب  اـما  يریگهزادـنا ، تاکرادـت 
: دنانینچ تاعوضوم  نیا  تشاد . لابند  هب  هنیمز  نآ  رد  ار  ناشیا  روتسد 

؛ هنازور تروص  هب  نارئاز  یجنستیاضر 
؛ هنازور تروص  هب  یبهذم  یگنهرف - ياهراک  لیلحت 

؛ یگتفه تروص  هب  لیمک  ياعد  مسارم  لیلحت 
؛) تنس لها  تیریدم  للملانیب و  تنواعم   ) نوگانوگ ياهشیامه  يدروم  لیلحت 

؛ یگتفه تروص  هب  هناخباتک  درکلمع  لیلحت 
؛ نآ ياههمانهژیو  یگتفه و  تروص  هب  رئاز »  » هیرشن درکلمع  لیلحت 

؛ رعشم رشن  درکلمع  لیلحت 
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؛ جح یتنرتنیا  هاگیاپ  درکلمع  لیلحت 

جح 1388؛ نییآ  رد  امیس  ادص و  درکلمع  لیلحت 
؛ راب کی  زور  هس  تروص  هب  نایباهو  درکلمع  لیلحت 

؛ تنس لها  نایناحور  یجنستیاضر 
. روشک زا  جراخ  نایناریا  ياهناوراک  عضو  یسررب 

هـضرع هیقف  یلو  مرتـحم  هدـنیامن  هب  ار  نآ  نیودـت و  زور  ره  ار  هثعب  يربـخ  نتلوب  نابایـشزرا ، يراـکمه  اـب  یبایـشزرا  یـصصخت  هورگ 
نابزیم و روشک  درکلمع  جـح ، نامزاس  هثعب ، درکلمع   ) جـح مسوم  اب  ار  طبترم  تاـعوضوم  تاـعالطا و  نیرتمهم  نتلوب  نیا  دـندرکیم .
. دـیماجنایم هراـب  نآ  رد  تاروتـسد  هضرع  هب  تخادرپیم و  اهنادـب  يربـخ  یلیلحت - تروـص  هب  تشادرب و  رد  اـهروشک ) رگید  یتـح 
اـهتنواعم و هسیاـقم  ناـکما  هکناـنچ  تـفرگ ؛ تروـص  راـب  نیتـسخن  يارب  هـثعب  ياهتیریدــم  اـهتنواعم و  هـمه  درکلمع  یّمک  یباـیزرا 

. دمآ مهارف  هثعب  نوگانوگ  ياهتیریدم 

نالک حطس  رد  هثعب  درکلمع  لیلحت  هدزاود -

هراشا

هیاپ رب  دجنگیم . ریز  رادومن  رد  جح 1388  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  هزوح  درکلمع  ییاهن  هجیتن  هدـش ، يروآدرگ  تاعالطا  هب  هجوت  اب 
. تسا هدوب  بوخ »  » ای لداعم 74  هثعب  درکلمع  ییاهن  زایتما  هدش ، يروآدرگ  تاعالطا 
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هثعب درکلمع  ییاهن  زایتما 

: تسا نینچ  هناگهن  ياهرایعم  زا  کی  ره  رد  هثعب  درکلمع  زایتما  نیگنایم 
( یتوبکنع رات  رادومن   ) هناگهن ياهرایعم  رد  هثعب  درکلمع  ییاهن  زایتما 

: دوشیم رادومن  ریز  هناگهن  ياهرایعم  رد  هثعب  درکلمع  ییاهن  زایتما  رگید  ياهیواز  زا 
هناگهن ياهرایعم  رد  هثعب  درکلمع  ییاهن  زایتما 
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: تسا نینچ  جح 1388  رد  هثعب  ياهيدنمناوت  نیرتمهم  هتفرگ ، تروص  یبایشزرا  هیاپ  رب 

ياههنیعم نایناحور و  بذـج  روظنم  هب  هیملع  هزوح  یـصصخت  زکارم  اـب  یگنهاـمه  يوزوح و  ناـگبخن  اـب  رتهدرتسگ  طاـبترا  شرتسگ 
؛ اهناوراک

؛ هیملع هزوح  رد  حطس 3 )  ) جح یصصخت  هتشر  داجیا  دنمفده  يریگیپ 
؛ نایناحور براجت  لاقتنا  ياهسالک  يرازگرب 

؛ جح يونعم  ياضف  ریثأت  تحت  نایناحور  درکلمع  زا  نارئاز  تیاضر  ندوب  الاب 
؛ بسانم يریگشرازگ  ياهمرف  هیهت  داشرا و  ياههورگ  یگنهرف و  ياهاروش  ياضعا  زا  کی  ره  فیاظو  حرش  نیودت 

؛ هنیدم رد  اهباتک  يدنبهسفق  رارقتسا و  هناخباتک ، ياضف  عقوم  هب  يزاسهدامآ 
؛ هرونم هنیدم  هناخباتک  رد  شلف  ای  يد  یس  تروص  هب  ناربراک  هب  بتک  هضرع 

؛ اهروشک رگید  ياههثعب  نالوئسم  اب  طابترا  يرارقرب  ییاسانش و  بوخ  رایسب  ناوت 
مغر هب  اهتاقالم  يارب  يزاسهنیمز  یمالـسا و  يروهمج  هثعب  رد  روضح  هب  نانآ  بیغرت  فده و  ياهروشک  اب  تاطابترا  لاعف  یـساملپید 

؛ ناریا ندرک  يوزنم  تسایس  تیدودحم و 
؛ اههنیزه رد  ییوجهفرص  عبانم و  حیحص  صیصخت  عبانم و  شخب  رد  فرصم  يوگلا  حالصا  هب  هژیو  هجوت 

؛ تبون دنچ  رد  لیمک  ياعد  يرازگرب  اب  نارئاز  تیاضر  ندروآ  تسد  هب 
؛ اهروشک رگید  اب  هسیاقم  رد  مسارم  يرازگرب  رد  نایناریا  يراکمه  مظن و  زا  يدوعس  لماوع  تیاضر  مالعا 

؛ یصصخت تاسلج  يرازگرب  قیرط  زا  درکلمع  رب  یلخاد  رمتسم  تراظن 
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؛ مظنم روط  هب  تنس  لها  ياهناوراک  نایناحور  همه  زا  راک  شرازگ  تفایرد  تنس و  لها  ياهناوراک  رتشیب  هب  یشکرس 

؛ تنس لها  ياتفا  ياروش  رمتسم  مظنم و  يرازگرب 
؛ ربخ رشن و  ياهنایار ، ياهراک  رد  تیاس  ریدم  ياهفرح  يدنمناوت 

؛ نابز نیدنچ  هب  تیاس  بلاطم  هضرع 
(. ناتسبرع  ) نابزیم روشک  زا  راشتنا  یمسر  زوجم  تفایرد 

: دوش هجوت  رتشیب  دیاب  ریز  تاعوضوم  هب  فیاظو ، رتهب  ماجنا  وتوقطاقن  تیوقت  يارب 
؛ ینوریب راکمه  ياهنامزاس  جح و  نامزاس  هثعب و  نامزاس  رد  تاعالطا  هخرچ  تیوقت  دوبهب و 

ياههعومجم لماعت  تیوقت  هزیگنا  هب  راذگرثا  راکمه  ياهنامزاس  هثعب و  ياهتیلوئـسم  ییازفامه  نئمطم و  ياهراک  ِزاس  نییبت  یـسررب و 
؛ راکمه

؛ یشخب یتایلمع  ياههمانرب  همه  يزاسهارمه  هزیگنا  هب  هثعب  يدربهار  همانرب  نیودت 
؛ نوگانوگ ياههصرع  رد  یهاگشناد  يوزوح و  ناگبخن  اب  طابترا  ندرک  هنیداهن 

تیبرت یلاع  شزومآ  زکرم  داجیا  قیرط  زا  غلبم  ياهفرح  شرورپ  تیبرت و  هعسوت و  هزیگنا  هب  جح  تیریدم  هتشر  يزادناهار  رد  ششوک 
؛ غلبم

؛ جح ناهنپ  ياهتیفرظ  ییاسانش  يارب  یگربخ  هبرجت و  زا  رادروخرب  عماج و  ناسانشراک  زا  يریگهرهب  اب  رکف  قاتا  تیوقت 
؛ مالسا ناهج  ناگبخن  روضح  اب  جح  هب  طوبرم  ياهشیامه  اهتسشن و  يرازگرب  رب  دیکأت 

ماظن یغیلبت  ياهتـسایس  رب  دـیکأت  يریگیپ و  اـهتیفرظ و  نیا  زا  يریگهرهب  هب  رتشیب  هجوت  جـح و  رد  دوجوم  هدرتسگ  ياـهتیفرظ  ییاـسانش 
زا یمالسا  يروهمج  سدقم 
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؛ اهتیلم اهروشک و  رگید  ياهتیفرظ  قیرط 

؛ هثعب رد  یهدشرازگ  ماظن  یسانشبیسآ 
؛ ناغلبم نایناحور و  یبایزرا  يریگراکهب و  شزومآ ، بذج ، هریجنز  یبایلکشم 

. هثعب رد  یگنهرف  تالوصحم  هیهت  هریجنز  یسانشبیسآ 

تراظن يزیرهمانرب و  نواعم  اب  وگوتفگ  هدزیس -

نارازگراک ییارجا  یگنهرف و  ياهتیلاعف  رب  تراظن  یبایزرا و  يارب  برع ، قداصدمحم  ياقآ  نیملسملا  مالسالاتجح و  بانج  لاؤس 
؟ دیاهدیشیدنا یتادیهمت  هچ  اهناوراک  ناریدم  جح و 

یسرزاب رد  تیریدم  ود  دوشیم . میسقت  یگنهرف  ییارجا و  شخب  ود  هب  یبایشزرا  تراظن و  يزیرهمانرب ، تنواعم  فیاظو  هطیح  باوج 
ياهشخب رب  یـصصخت  ياهتراظن  هفیظو  هک  یـسرباسح  تراظن و  تیریدـم  یکی  دراد ؛ دوجو  ییارجا  یهافر و  ياهراک  رب  تراظن  و 

، ناـمرد تشادـهب و  تاکرادـت ، هیذـغت و  لـقن ، لـمح و  نکـسم ، رب  تراـظن  دـننام  دراد . هدـهع  رب  ار  تراـیز  جـح و  ناـمزاس  فلتخم 
اهناوراـک یتامدـخ  یتیریدـم و  لـماوع  راـک  رب  هک  تسا  تایاکـش  هب  یگدیـسر  یـسرزاب و  هب  طوبرم  رگید  تیریدـم  اـهدادرارق و ... 

یهاـفر و ياـهشخب  رد  یناسرتمدـخ  رب  نوزفا  اـهناوراک  ناریدـم  هـیقف ، یلو  مرتـحم  هدـنیامن  ياـهدومنهر  ساـسا  رب  دراد . تراـظن 
رادهدـهع تیریدـم  ود  زین  یگنهرف  شخب  رد  دـننکیم . مـهارف  ار  یگنهرف  ياـهراک  لـئاسم و  يرازفاتخــس  مزاوـل  رتـسب و  یتامدـخ ،

هـثعب و ياـهتنواعم  هـمه  شیباـمک  یبایـشزرا  تیریدـم  رد  یبایـشزرا . تیریدـم  يرگید  هماـنرب و  حرط و  تیریدـم  یکی  دـنایفیاظو ؛
رگا یبایزرا  نیا  ریسم  رد  دنوشیم و  یبایزرا  یملع  یبایشزرا  يوگلا  هیاپرب  اهتنواعم ، زا  کی  ره  راک  لوصحم  لقتسم و  ياهتیریدم 

. دبای اقترا  اههمانرب  یفیک  حطس  دعب  لاس  رد  ات  دوشیم  یحارط  نآ  راکوزاس  دشاب ، مزال  دوبهب 
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ناـگبخن زا  يریگکـمک  یـصصخت و  ياـهاروش  قـیرط  زا  یگنهرف  مه  ییارجا و  شخب  رد  مه  رتـسب  نیا  هماـنرب ، حرط و  تیریدـم  رد 

. دورب ولج  هب  ماگ  دنچ  لاس  ره  ات  تسا  هدش  مهارف  اهناوراک 
؟ دیتشاد هتشذگ  ياهلاس  هب  تبسن  یتارییغت  هچ  لاسما  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  هک  ياهدرتسگ  تادیهمت  هب  هجوت  اب  لاؤس 

رد هک  میدیـسر  يدنبعمج  نیا  هب  لاسما  تسا . هتفرگ  تروص  یـساسا  تارییغت  ام  تالکیـشت  اهناوراک و  راتخاس  لک  رد  لاسما  باوج 
ثعاب نیا  دننک . يریگیپ  ار  طوبرم  ياهراک  هیلک  دنـشاب و  هتـشاد  روضح  هثعب  ناگدنیامن  ناونع  هب  يدارفا  هنیدم  هکم و  يداتـس  قطانم 

. دریذپ تروص  رتعیرس  یلیخ  اهيریگمیمصت  هک  دوشیم 
؟ تسیچ فرصم  يوگلا  حالصا  يارب  ترایز  جح و  نامزاس  يزیرهمانرب  تنواعم  ياههمانرب  لاؤس 

هک میدرکیم  راک  هیاپ  نیا  رب  هتشذگ  لاس  ود  زا  ام  دناهدرک و  هراشا  ییوجهفرص  ثحب  زین  شیپ  ياهلاس  رد  يربهر  مظعم  ماقم  باوج 
هیاپرب ار  هیقف  یلو  یگدـنیامن  هزوح  ياهراک  همه  مینکن . یهاتوک  شاهرابرد  تشاد ، دوجو  هنیهب  هدافتـسا  ییوجهفرـص و  ناکما  هاگره 

يوس زا  دوشیم . فافـش  اههنیزه  هب  هجوت  اب  یـشخب  ره  درکلمع  هجیتن  شور  نیا  اب  میدرک . راوتـسا  راک  لوصحم  يروحم و  همانرب  نیا 
هب یفلتخم  ياهشخب  رد  دوخ  نیا  هک  میدرک  یناـسنا  يورین  نیزگیاـج  داد ، ماـجنا  هناـیار  ون و  رازبا  اـب  دـشیم  هک  ار  يراـک  ره  رگید ،

. دیماجنا ییوجهفرص 
. میریگیم هرهب  نآ  زا  میراد ، زاین  ورین  تاناکما و  هک  يرادقم  نامه  هب  ینعی  تسا ؛ هنیمز  نیا  رد  ام  ياهراک  رگید  زا  زین  یجنسزاین 

یتنرتنیا یجنسرظن  یسررب و  هدراهچ -

يارب يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  درکملع  یبایشزرا  تراظن و  يزیرهمانرب ، تنواعم 
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یلو یگدنیامن  هزوح  ترایز و  جح و  نامزاس  ياهتیلاعف  تامدـخ و  هرابرد  مارحلا  هللاتیب  نارئاز  ياههاگدـید  تارظن و  زا  يریگهرهب 
دورو ینیمز ، ییاوه و  لقن  لمح و  دـننام  ار  ییاههناماس  اهناوراک ، مازعا  زا  شیپ  ياههمانرب  ياههزوح  رد  ترایز  جـح و  روما  رد  هیقف 
يارب نارئاز  درک . يزادناهار  ار  یتنرتنیا  یجنـسرظن  یگنهرف و  ياههمانرب  اهتیلاعف و  نکـسم و  هیذغت ، نامرد ، تشادهب و  ناتـسبرع ، هب 

هب لاصتا  زا  سپ  دـنتفریم و   www .nazarsanji .ir یناشن هب  یتنرتنیا  هناماس  هب  دوخ  ياههاگدـید  تبث  یجنـسرظن و  رد  تکرش 
ار دوخ  تارظن  تکرـش و  یجنـسرظن  رد  تالیـصحت  نس و  تیـسنج ، مرف ، لیمکت  لحم  دوخ ، ناوراک  هرامـش  ندرک  دراو  هناماس و  نیا 

. دندرکیم مالعا 

تنسلها تیریدم  ه )

هراشا

ناونع راهچ  بلاق  رد  مسوم  زا  شیپ  ياهتیلاعف  تنـس ، لها  تیریدم  تدـم  دـنلب  فادـها  هب  ندیـسر  اهتسایـس و  ندرک  ییارجا  يارب 
دنمفدـه بساـنم و  يریگلکــش  فادـها و  نآ  قـقحت  هزیگنا  هـب  جــح 1429  هرود  زا  سپ  يداتــس  تاـطابترا و  یگنهرف ، یــشزومآ ،

مرتحم هدنیامن  ياهتیامح  اهدومنهر و  لاعتم ، دنوادخ  تیانع  اب  تفرگ و  ياج  تنـس  لها  ياهناوراک  یگنهرف  یبهذم و  ياهتیلاعف 
، تنـس لها  تیریدـم  ناراکمه  يزورهنابـش  ياهشالت  يربهر و  مظعم  ماقم  هثعب  فلتخم  ياهتنواعم  هنامیمـص  يراـکمه  هیقف و  یلو 
هنیدم و هکم و  ياهشیامه  تنس ، لها  رئاز  همانهژیو  هرامش  شش  راشتنا  دش . ارجا  یبوخ  هب  تیریدم  نیا  ياههمانرب  زین  ( 1388  ) لاسما

. دوب مایس  جح  نییآ  رد  تیریدم  نیا  هژیو  ياههمانرب  زا  اهناوراک  ياههنیعم  نیعم و  نایناحور ، یملع  یفیک و  حطس  ياقترا 
مسوم زا  شیپ  ياهتیلاعف  زا  ياهدیکچ  شرازگ  دهدب . ام  هب  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  هب  ار  رتشیب  تامدخ  هضرع  قیفوت  دنوادخ  تسا  دیما 

: دوشیم هضرع  حرش  نیدب  نآ ، يرازگرب  ماگنه  و 
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مسوم زا  شیپ  کی -

یصصخت ياروش  لوا -

. دش لیکشت  تیریدم  یـصصخت  ياروش  هثعب ، مرتحم  ياهتنواعم  يراکمه  اب  تیریدم و  انبَم و  تنواعم  يریگیپ  اب  لاس 1388  زاغآ  رد 
تاعوضوم تسا . هدـش  رازگرب  تسـشن  هدـفه  عومجم  رد  دوشیم و  رازگرب  مق  رد  هبنـشجنپ  ياهزور  رد  رابکی  هتفه  ود  ره  اروش  نیا 

: تسا حرش  نیا  هب  تسشن  نیا  رد  هدش  حرطم 
؛ هژیو طابترا  یگنهرف و  یشزومآ ، ياهتسایس  نییعت 

؛) عبانم نییعت  تمدخ و  نمض  ياهبتاکم  يزومآراک و  هرمع  تمدخ ، ودب  يدیهمت ، ياههرود   ) یشزومآ عماج  ماظن  بیوصت 
؛) تنس لها  هژیو  « ) رئاز  » هیرشن راشتنا  رب  مکاح  لوصا  طباوض و  نیودت 

. ياهمانرب يراج و  ياهتسایس 

يدیهمت یشزومآ  ياههرود  يرازگرب  مود -

رد نآ  هرود  جـنپ  نونکات  لاس 88  رد  هک  تسا  هدـش  ینیبشیپ  يدـیهمت  یـشزومآ  هرود  يرازگرب  تیریدـم ، یـشزومآ  عماج  ماظن  رد 
«، نراقم کسانم  «، » نراقم هقف   » تاعوضوم اب  یسرد و  دحاو  تشه  اب  هرود ) ود   ) ناتسلگ و  هرود ) ود   ) ناتسدرک ناگزمره ، ياهناتـسا 

دـصیس ًاعومجم  هرود  جنپ  نیا  رد  تسا . هدش  رازگرب  تیباهو » دقن   » و نراقم » مالک  «، » هنیدم هکم و  نکاما  اب  ییانـشآ  «، » مالـسا ناهج  »
. دناهدید شزومآ  رفن 

هدوب رادروخرب  ییالاب  حطس  زا  هتسجرب  ناداتسا  روضح  هب  هجوت  اب  زین  اهشزومآ  هتـسیاش و  رایـسب  اهناتـسا  همه  رد  اههرود  زا  لابقتـسا 
. تسا

هبحاصم نومزآ و  هرود  هس  يرازگرب  موس -

هیهت و یسرد  ثحابم  زا  ياهنیزگ  شسرپ   160 یشزومآ ، ياههرود  يرازگرب  زا  سپ 
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. دندرک تکرش  زین  هبحاصم )  ) یهافش نومزآ  رد  ناگدشهتفریذپ  هک  دش  رازگرب  نومزآ  هس 

دهشم رد  تمدخ  ودب  هرود  يرازگرب  مراهچ -

تایآ ریـسفت  نراقم ، هقف  مالـسا ، یلیلحت  خیرات  ياهلصفرـس  اب  یـسرد و  دحاو  تشه  اب  ياههرود  رد  یتامدقم  هرود  هدـیزگرب  تصش 
يزومآراک هرمع  هب  هرود  يرازگرب  زا  سپ  دـندرک و  تکرـش  یگنهرف  تیریدـم  لوصا  یعامتجا ، يدرف و  قـالخا  نید ، لـقع و  جـح ،

. دندش هداتسرف 

يزومآراک هرمع  مجنپ -

رد دندش  هداتسرف  يزومآراک  هرمع  هب  دندرک ، يرپس  تیقفوم  اب  ار  یشزومآ  ياههرود  یبتک  یهافش و  نومزآ  هک  ینایناحور  زا  رفن   49
رب نوزفا  هژیو  ترایز  ياـههرود  يرازگرب  اـب  يدـیحوت و  مالـسالا  تجح  يزاریـش و  رازآیب  رتکد  مرتحم  ناداتـسا  روضح  اـب  هرود  نیا 

. دندش انشآ  رتشیب  ناشفیاظو  اب  یلمع  تروص  هب  دوخ  ياهشزومآ  ندرک  لماک 

ياهبتاکم شزومآ  مشش -

تیب لها  تیباهو و  ترایز ، هرابرد  باتک  ناونع  هس  نانآ ، تاعالطا  ندرک  دـمآزور  اهناوراک و  ناـیناحور  شزومآ  رارمتـسا  هزیگنا  هب 
. دش رازگرب  نومزآ  نیا  یلاسرا ) ياهباتک  زا  لاؤس  تصش  یهقف و  لاؤس  لهچ   ) لاؤس دص  یحارط  اب  هداتسرف  جح 88  نایناحور  يارب 

نایناحور شنیزگ  باختنا و  متفه -

اب تنس و  لها  ياهناوراک  ياههنیعم  نیعم و  نایناحور ، درکلمع  یبایزرا  هب  هجوت  اب 
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. دوشیم میظنت  اهنآ  مازعا  لحارم  باختنا و  عتمت  هرمع و  نایناحور  لاس  ره  نانآ ، فرشت  خیرات  نیرخآ  تیاعر 

یگنهرف طبار  متشه -

طبار نداتـسرف  هراـبرد  ریخا  لاـس  ود  رد  تنـسلها  ياـهناوراک  يارب  یگنهرف  يزیرهماـنرب  ناـیناحور و  درکلمع  رب  تراـظن  هزیگنا  هـب 
تارمث یتیلاعف  هزوح  کیکفت  نایناحور ، اهناوراک و  رد  دوجوم  ياهتوافت  هب  هجوت  اب  هک  هتفریذپ  تروص  ییاهراک  هرمع  هب  یگنهرف 

ینارنخـس تاسلج  يرازگرب  اهناوراک و  یگنهرف  ياهتیلاعف  رب  یگنهرف  ناطبار  نایناحور ، طبار  رب  نوزفا  تسا . هتـشادرب  رد  ار  یبوخ 
. دناهدوب تنسلها  روما  هب  انشآ  ناسانشراک  زا  دناهدش ، هداتسرف  لاس 88  هرمع  هب  هک  یگنهرف  ناطبار  زا  نت  تشه  دننکیم . تراظن 

نایناحور هزور  کی  شیامه  مهُن -

يربهر مظعم  ماـقم  اـب  تاـقالم  زا  سپ  زور  کـی  لاـس 88 ، رد  تنـس  لـها  ياـهناوراک  ياـههنیعم  نیعم و  ناـیناحور ، هیجوت  هزیگنا  هب 
. دش رازگرب  هزور  کی  یشیامه 

عتمت مسوم  نانامهیم  شنیزگ  مهد -

نامهیم بلاق  رد  رفن  هدزناپ  تنس ، لها  یبهذم  یـسایس و  یگنهرف ، هتـسجرب  ياهتیـصخش  ياهشـشوک  زا  ینادردق  هزیگنا  هب  لاس  ره 
دننکیم ادیپ  ار  نیفیرش  نیمرح  هب  فرشت  قیفوت  يربهر  مظعم  ماقم 

يدمحم میرکلادبع  خیـش  ءاتفا ،) ياروش  سیئر   ) یندم قاحـسا  دمحم  يولوم  نایاقآ  دنانینچ : مایـس  جح  مسوم  رد  تیریدم  نانامهیم 
نواعم  ) يراهزا نالسرا  یعفاش ،) یتفم   ) ینرقلم يدوعسم  دمحم  اتسومام  یفنح ،) یتفم   ) یمالس دمحا  یلع  يولوم  یعفاش ،) یتفم  )
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قآ هعمج  ماما   ) یلع ازریم  یحلادبع  دنوخآ  شاخ ،) هدنیامن   ) گنـشپ اضردـیمح  صـصخت ،) قوف  کشزپ   ) رنه رـصان  رتکد  رادناتـسا ،)

هعمج ماما   ) یکلم دمحا  اتسومام  رهش ،) کین  رادنامرف   ) یهزرکاچ ربکا  دمحم  دابیات ،) هعمج  ماما   ) ینیسح یلضاف  میهاربا  يولوم  الق ،)
نیتبآ داینب ،) سیئر   ) یقجق دمحم  هزوح ،) ریدم   ) هوشکی يزیزع  نیسح  اتسومام  رادناتـسا ،) رواشم   ) هداز میلـس  رـصان  نارایماک ،) تقوم 

(. هلجم ریبدرس  هدنسیون و   ) يریما

نارئاز يارب  یگنهرف  ياههتسب  لاسرا  هیهت و  مهدزای -

؛ یفنح یعفاش و  بهاذم  هیاپ  رب  اهدیابن » اهدیاب و   » باتک پاچ  حیحصت و 
؛ تنس لها  ياملع  هتشون  جح ، فراعم  رارسا و  اب  طبترم  ای  کسانم و  هب  طوبرم  بتک  باختنا 

. درادرب رد  تنس  لها  يارب  ار  سدقم  نکاما  يدعب  هس  ریواصت  هک  قشع » ریسم   » هدرشف حول  يزاسیموب 

نابز هس  هب  تنس  لها  کسانم  هدرشف  حول  یحارط  مهدزاود -

يراکمه اهناوراک و  نایناحور  يراکمه  اـب  هرمع و  عتمت و  مسوم  زا  هدافتـسا  اـب  یفنح ، یعفاـش و  جـح  کـسانم  راـشتنا  هیهت و  زا  سپ 
دبس رد  ریثکت  يزاسهدامآ و  زا  سپ  ات  دش  طبض  ینمکرت  يدرک و  یسراف ، هب  دیدج  کسانم  رعشم ، رشن  نالوئـسم  هنامیمـص  هناریگیپ و 

. دریگ ياج  نارئاز  یگنهرف 

تنس لها  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  تامدخ  دنتسم  ملیف  هیهت  مهدزیس -

ياهروشک رگید  ناگدـنیامن  اب  رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  لاس  ره  ياـهزاین  زا  روشک ، تنـس  لـها  هب  ماـظن  تامدـخ  ندـناسانش 
نونکا دـش و  زاغآ  امیـس  ادـص و  ینف  هورگ  يراکمه  اـب  هیقف و  یلو  مرتحم  هدـنیامن  قفاوم  رظن  اـب  دنتـسم  نیا  هیهت  حرط  تسا . یمالـسا 

. تسا نیودت  تسد  رد  ناتسدرک  هاشنامرک و  ياهناتسا  هرابرد  يدنتسم 
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يداتس ياهتیلاعف  مهدراهچ -

لاس 89؛ هجدوب  همانرب و  میظنت  هیهت و 
؛ عتمت هرمع و  تامدقم  تاموزلم و  ندروآ  مهارف 

؛ اهناوراک نایناحور  نانامهیم ، یشزومآ ، ياههرود  هرابرد  اهناتسا  تنس  لها  روما  ياهرتفد  اب  یگنهامه 
. یشزومآ ياههرود  رد  سیردت  يارب  ناداتسا  زا  توعد  باختنا و 

تنس لها  قطانم  هب  ماظن  تامدخ  یفرعم  روشورب  هیهت  مهدزناپ -

تـسد رد  ماظن  تامدـخ  یتاغیلبت  روشورب  نیـشنینس ، قطانم  رد  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ياهتیلاعف  زا  عماـج  شرازگ  هضرع  هزیگنا  هب 
. درادرب رد  هنیمز  نیا  رد  ار  رامآ  تاعالطا و  هک  تسا  دیلوت 

تیباهو ّدر  رد  تنس  لها  راثآ  یسانشباتک  حرط  مهدزناش -

حرط تیریدــم ، رد  نآ  زا  بساـنم  هدافتــسا  تیباـهو و  در  هراــبرد  هـتفرگ  تروـص  تاــفیلأت  تاــعلاطم و  هعوـمجم  زا  یهاــگآ  يارب 
. تسارجا هلحرم  رد  نونکا  دش و  فیرعت  نانآ  راثآ  یسانشباتک 

همانسرد نیودت  حرط  مهدفه -

نیا ياهراک  تسرهف  رد  همانـسرد  ود  نیودـت  تنـس ، لها  نایناحور  یـشزومآ  ياههرود  رد  سیردـت  يارب  بسانم  راثآ  دوبن  هب  هجوت  اب 
. تسارجا تسد  رد  مرتحم  ناداتسا  يراکمه  اب  هک  تفرگ  رارق  تیریدم 

تیریدم همانلصف  ود  حرط  مهدجه -

راذگریثأت لماوع  ناریدم و  اههنیعم ، اهنیعم ، نایناحور ، اب  هتسویپ  طابترا  هزیگنا  هب 
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. تسا يزاسهدامآ  تسد  رد  نونکا  همانلصف  ود  رشن  داهنشیپ  اهناوراک ، هبخن  نارئاز  تنس و  لها  تیریدم  نانامهیم  اهناوراک و 

تالاؤس کناب  لیمکت  مهدزون -

یمومع هقف و  سورد  هزوـح  رد  ياهزاـت  ياهشـسرپ  لاـس  ره  بلقت ، هنیمز  نتـساک  اـهنومزآ و  ياهشـسرپ  رد  عوـنت  داـجیا  هزیگنا  هب 
. تسا هدش  یحارط  شسرپ  دص  نونکات  لاس 88  رد  دوشیم . هدوزفا  تالاؤس  کناب  هب  یحارط و 

مسوم ماگنه  ياهتیلاعف  ود -

هراشا

تیریدم یهاگحبص  ياهتسشن  لوا -
یملع تئیه  ياضعا  زا  توعد  اب  نآ  رد  دنکیم و  رازگرب  شنانامهیم  دوخ و  ياضعا  روضح  اب  ییاهتسشن  هنازور  تنـس  لها  تیریدم 

. دریگیم یپ  نانآ  تکراشم  اب  ار  یملع  یگنهرف و  ثحابم  هثعب  یگنهرف  ياهتیصخش  ای 

لبق هنیدم  رد  تسشن  هدزیس  - 

لضاف يولوم  نیچ ،) رد  قباس  ریفس   ) يروصنم رتکد  یمالس ، دمحا  ریذن  يولوم  ینامز ، ناراطع ، مالـسا  ججح  نایاقآ و  نانارنخـس : مان 
. ینیسح یبتجم  دیس  نایمتاح ، يریما ، نیتبآ  یلع ، ازریم  یحلادبع  دنوخآ  يراهزا ، نالسرا  ینیسح ،

ربمایپ ترایز  یمالـسا ، بهاذم  بیرقت  ياههار  ناتـسبرع ، ناریا و  طباور  مالـسا ، ناهج  تادیدهت  اهتصرف و  هدـش : حرطم  تاعوضوم 
، هنیدـم هاگیاج  و  تیبلا : لها  همئا  مالـسا و  یمارگ  لوسر  تبحم  نیچ ، يداصتقا  یعامتجا و  یگنهرف  یخیراـت  قباوس  یـسررب  مرکا 9 ،

روما ناکرـشم ، زا  تئارب  موزل  جـح و  یمالـسا ، تما  تدـحو  ناتـسدرک ، ینید  یبهذـم و  يزرواـشک و  يداـصتقا ، ییاـیفارغج ، عاـضوا 
سرادم یفرعم  یبهذم و  يداصتقا ، یگنهرفهچخیرات و  یناسنا ، یعیبط  ياهدادعتسا  یفرعم  ارحص ، نمکرت  يداصتقا  یبهذم و 
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هیروس روشک  زا  یـشرازگ  نیتلبقوذ ، دجـسم  هچخیرات  حیـضوت  هغـالبلا ،» جـهن   » رظنم زا  مالـسا 9  یمارگ  لوسر  ناـگزمره ، ینید  مولع 

. تاعالطا رابخا و  لدابت  زور و  لئاسم  ثحابم و  حرط  و  یقالخا ) هیروس ، ناریا و  طباور  داصتقا و  بهذم ، ایفارغج ، )

همرکم هکم  رد  تسشن  هُن  - 

، رنه يوداه ، یقجق ، ایناسراپ ، یهزرکاچ ، ربکا  گنـشپ ، اضردـیمح  يزیزع ، اتـسومام  هانپدزیا ، مالـسا  جـجح  ناـیاقآ و  نانارنخـس : ماـن 
. ینامز

یفرعم دوجو ، تدحو  ناتسچولب ، ناتسیس و  رد  یبهذم  یسایس  یگنهرف ، عاضوا  ناناملـسم ، تدحو  جح ، کسانم  تاریثأت  تاعوضوم :
تیعضو یمالسا و  تدحو  یلمع  ياهراکهار  یمالسا ، بهاذم  تدحو  ترورض  یمالسا و  نایدا  ناتـسلگ ، ناتـسا  یمدرم  ياهنامزاس 
شیامه یبایزرا  رصم ، یعامتجا  یگنهرف و  تیعـضو  ناریا ، فلتخم  قطانم  رد  تنـس  لها  تالکـشم  یـسررب  سراف ، ناتـسا  تنـس  لها 
. نیطسلف نانبل و  رد  هزور  هزور و 22  تمواقم 33  رب  يرورم  نیطسلف و  روشک  زا  یلیلحت  شرازگ  هضرع  هدحاو ، تما  یلجت  جح 

دعب هنیدم  رد  تسشن  ود  - 

. يزیزع نیسح  اتسومام  نایمتاح و  نانارنخس :
. جح فراعم  یلع 7 و  ماما  رظنم  زا  جح  هبعک و  تاعوضوم :
يزیرهمانرب يراذگتسایس و  ياروش  تسشن  هدراهچ  يرازگرب  مود -

؛ یناریاریغ نارئاز  هب  هضرع  لیابوم و  يور  رب  بصن  تیلباق  اب  نراقم  کسانم  نیودت  موزل 
؛) هرمع عتمت و   ) تنس لها  ياهناوراک  رد  یگنهرف  ياهرایعم  نییعت 

؛ اهناوراک یگنهرف  لودج  یسررب 
؛ اهناوراک يداشرا  ياههورگ  یگنهرف و  ياهاروش  يزاسیموب  یگنوگچ  یسررب 
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؛ یگنهرف يداشرا و  ياههورگ  هچرتفد  هیهت  يارب  یحالصا  ياهداهنشیپ  يدنبعمج 

؛ هراب نیا  رد  اهداهنشیپ  يدنبعمج  تنس و  لها  رئاز »  » هرامش نیلوا  یسررب  دقن و 
؛» روضح هوکش   » شیامه يرازگرب  یسررب  دقن و 

؛ همرکم هکم  رد  تنس  لها  تیریدم  شیامه  مان  هرابرد  يریگمیمصت 
؛ تنس لها  ياهناوراک  نارازگراک  ناریدم و  شزومآ 

؛» یمالسا ندمت  يایحا  روحم  نآرق   » یملع شیامه  يرازگرب  یگنوگچ 
؛ تنس لها  تیریدم  فیاظو  حرش  ینامزاس و  رادومن  ینایاپ  حالصا  یسررب و 

. یمالسا ندمت  يایحا  روحم  نآرق  عوضوم  اب  همرکم  هکم  رد  یملع  شیامه  يرازگرب  یگنوگچ 

اهناوراک یگنهرف  ياهتیلاعف  هس -

يارب يزیرهمانرب  اهناوراک و  یگنهرف  ياهراک  رب  تنـس ، لـها  روما  یگنهرف و  لـئاسم  اـب  انـشآ  يورین  ود  زا  هدافتـسا  اـب  شخب  نیا  رد 
رد رضاح  نانامهیم  تنس و  لها  تیریدم  زا  اهناوراک  رد  ینارنخس  يارب  تسا  ینتفگ  دوشیم . تراظن  ناوراک  ره  هب  نارنخس  نداتسرف 

ناتـسیس و یلامـش ، ناسارخ  یبونج ، ناسارخ  يوضر ، ناسارخ  هاشنامرک ، ناگزمره ، ياهناتـسا  زا  ناوراـک  رد 51  روضح  يارب  هنیدـم 
ناوراک هدزناش  تسا . هدـش  هدافتـسا  هنغافا  ياهناوراک  یبرغ و  ناـجیابرذآ  ناتـسلگ ، سراـف ، ناتـسدرک ، نـالیگ ، رهـشوب ، ناتـسچولب ،

. دناهدوب دعب » هنیدم   » ناوراک و 35  لبق » هنیدم  »

نایناحور طبار  راهچ -

نایناحور ناطبار  یگنهرف ، ناطبار  رب  نوزفا  نانآ ، رب  لماک  تراظن  اهناوراک و  ياههنیعم  نیعم و  نایناحور ، درکلمع  یباـیزرا  هزیگنا  هب 
. دنزادرپیم مهم  راک  نیا  هب  اهناوراک  هب  نتسویپ  اب 
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141 ص :

« روضح هوکش   » ییامهدرگ جنپ -

هراشا

زا ياهدـیزگرب  نارئاز  روـضح  اـب  هـثعب  تاـعامتجا  رـالات  رد   88 / 9 و 15 /  88 / 8 رد 20 / روضح » هوکـش   » ماـن اـب  هنیدـم  ییاـمهدرگ 
: دش رازگرب  ریز  ياههمانرب  اب  تنس  لها  ياهناوراک 

(88 / 8 / 20  ) لبق هنیدم  لوا -

؛ تنس لها  ياهناوراک  يارب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  ياههمانرب  تنس و  لها  تیریدم  فیاظو  هرابرد  ناراطع  ياقآ  ینارنخس 
اهتصرف و مالـسا ، ناهج  یمالـسا ، تدـحو  تیمها  عوضوم  اب  ناگربخ  سلجم  هدـنیامن  یمالـس ، دـمحا  ریذـن  يولوم  ياـقآ  ینارنخس 

؛ اهدیدهت
دیاقع هب  مارتحا  ترورض  یمالسا و  تدحو  دامن  جح  عوضوم  اب  یمالسا  بهاذم  هاگشناد  سیئر  يزاریش  رازآیب  رتکد  ياقآ  ینارنخس 

؛ یگنهرفیغیلبت ياهتکرح  رد  رگیدکی 
؛» ناگزمره ياهناوراک   » هورگ یناوخيدولوم  و  قلف »  » هورگ یناوخمه 

هزیگنا هب  هثعب  رد  رقتـسم  يربـخ  ناگدـنیامن  رگید  و  ناوضر ،» هضور   » هماـنرب ربـخ ، هکبـش  یموـمع ، طـباور  رعـشم ، رـشن  اـب  یگنهاـمه 
. شیامه هیشاح  رد  هعیش  تنس و  لها  رثؤم  یگنهرف و  ياههرهچ  اب  هبحاصم  و  روضح » هوکش   » شیامه زا  يرادربریوصت  يرازگربخ و 

(88 / 9 / 15  ) دعب هنیدم  مود -

اههمانرب رگید  نانارنخس و 
؛ تنس لها  تیریدم  ییارجا  یگنهرف و  یشهوژپ ، یشزومآ ، ياهتیلاعف  هرابرد  تیریدم ،) نیشناج   ) یبلاط دیمحلادبع  ياقآ 
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142 ص :
؛ جح هفسلف  هرابرد  ناتسدرک  ياملع  زا  يدوعسم  اتسومام  ياقآ 

؛ تیب لها  تدوم  یمالسا و  تدحو  هرابرد  ناتسلگ ) الق  قآ  هعمج  ماما   ) یلع ازریم  یحلادبع  دنوخآ  ياقآ 
؛) قآ دمحم  رون  ياقآ  ناوراک   ) دبنگ نارئاز  زا  یهورگ  دورس  يارجا 

رد یهاوخمالـسا  نوزفا  زور  دـشر  عوـضوم  هراـبرد  هیقف ،) یلو  هدـنیامن  مرتـحم  نیـشناج   ) رکـسع یـضاق  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح 
رد نایعیـش  تنـس و  لـها  هناردارب  یتسیزمه  هثعب ، ياـهشیامه  رد  تنـس  لـها  نارئاز  طاـشن  اـب  روضح  زا  ریدـقت  ییاـپورا ، ياـهروشک 

؛ قارع ناتسناغفا و  ياهروشک  رد  یطارفا  يریفکت و  ياههورگ  تایلمع  ندرک  موکحم  حیبقت و  یمالسا و  يروهمج 
؛ یبنلاهنیدم هرابرد  زاریش ،) تنس  لها  هعمج  ماما   ) يوجاوخ دحاولادبع  خیش  ياقآ 

؛ داباهم ناوراک  رئاز  بیرق ، ياقآ  یناوخيدولوم 
« یمالسا ندمت  يایحا  روحم  نآرق ،  » یملع یشیدنامه  شش -

. دش رازگرب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  لحم  رد  راب  نیتسخن  يارب  همرکم  هکم  رد  رذآ  مهد  تسشن 
ماع و تاـطابترا  روما  لوئـسم  دهـشم و  دـحاو  هیملاـعلا  یفطـصملا 9  هعماـج  سیئر  یملع و  تئیه  وـضع  رهم  يودـهم  مالـسالا  تـجح 

هضرع تالاقم  تفایرد  ناوخارف و  هویش  زا  يدنلب  شرازگ  هضرع  ییوگدماشوخ و  زا  سپ  تسشن  نیا  زاغآ  رد  تنـس  لها  ياهشیامه 
رتکد مالـسالا  تجح  سپـس  داد . حیـضوت  رترب  ياههبتر  نابحاص  هرابرد  اـهنآ ، یباـیزرا  شور  تـالاقم و  یباـیزرا  ياـهكالم  هدـش و 

يایحا روحم  نآرق   » هنیمز رد  رثا  نیدنچ  بحاص  مولعلا 7 و  رقاب  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  هثعب و  یملع  تئیه  وضع  ییازکل ،
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143 ص :
هاگیاج  » ناونع اب  ياهلاقم  یناتـسق  نسحلایبح  ياقآ  هاگنآ  دـش . هضرع  تالاقم  لـماک  شرازگ  سپـس  تفاـی و  همادا  یمالـسا » ندـمت 

رد یمالـسا  ماجـسنا  تدحو و  هاگیاج   » ناونع اب  ياهلاقم  ینابرق  نیـشقن  مناخ  و  یمالـسا » ندمت  يداصتقا  دُعب  يایحا  رد  تنـس  نآرق و 
. درک هضرع  یمالسا » ندمت  يایحا 

درک و هضرع  یمالـسا » ندـمت  يایحا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هاگیاج   » ناونع اـب  یلکوت  دـنوخآ  جاـح  ياـقآ  ار  هلاـقم  نیرخآ 
نیـشیپ یگنهرف  نزیار  هیملاعلا و  یفطـصملا 9  هعماج  یملع  تئیه  وضع  ینامز ، نسح  دـمحم  رتکد  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  سپس 
ناتـسا یناوخيدولوم  هورگ  ناـیاپ  رد  تفگ و  ياهدـنزرا  بلاـطم  یبرغ » ندـمت  یمالـسا و  ندـمت  هسیاـقم   » هراـبرد دوب  رـصم  رد  ناریا 

. دنتشاد یمارگ  ار  تمحر  ربمایپ  ماقم  ییابیز  یناوخمه  اب  ناتسدرک 
هس ناگدیزگرب و  زا  رفن  هد  زا  نآ ، رد  هک  دوب  تسشن  نیا  شخب  نیرخآ  تنـس  لها  رئاز »  » هیرـشن یگنهرف  هقباسم  ناگدنرب  مان  ندناوخ 

. دش عیزوت  ناگدننکتکرش  نایم  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  يایاده  لیلجت و  رترب  تالاقم  نابحاص  زا  رفن 
« هدحاو تما  یلجت  جح ،  » شیامه تفه -

رازگرب و يداه » راد   » لته تاعامتجا  تعاـس  لـحم  رد  همرکم  هکم  رد   88 / 8 هبنـشجنپ 28 / هدحاو ،» تما  یلجت  جح   » گرزب شیامه 
نآرق تایآ  توالت  اب  نییآ  نیا  دش . نییعت  همانرب  همین  ود  يارب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  وعدم  ياهتیصخش  زا  هسیئر  تئیه  ود  نآ  يارب 

، یندم قاحسا  يولوم  سپس  تخادرپ ؛ ینارنخس  هب  تنس  لها  مرتحم  ریدم  ناراطع  مالسالا  تجح  تسخن  درک و  زاغآ  ار  شراک  دیجم 
ازریم دنوخآ  موس  نارنخـس  درک . هضرع  مالـسا  ناهج  تدحو  هرابرد  یبلاطم  يروهمج  سیئر  رواشم  تنـس و  لها  ياتفا  ياروش  سیئر 

رادناتسا رواشم ، هدازمیلس  ياقآ  وا  زا  سپ  دوب و  الققآ  هعمج  ماما  یلع 
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144 ص :
. دش ارجا  ناتسدرک  هاشنامرک و  نارئاز  زا  یهورگ  یناوخيدولوم  همانرب  زین  نایاپ  رد  دنتخادرپ . ینارنخس  هب  هاشنامرک 

( همرکم هکم   ) تنس لها  ياهناوراک  ياههنیعُم  نیعُم و  نایناحور ، ییآمهدرگ  تشه -
؛ قیرشت مایا  هرابرد  مزال  تارکذت  اب  هارمه  ناراطع  ياقآ  بانج  مالسالا  تجح  تنس  لها  تیریدم  ینارنخس 

؛ قیرشت مایا  رد  جاجح  لامعا  زا  تبقارم  هرابرد  نایناحور  طبار  ینیسح ، یبتجم  دیس  مالسالا  تجح  بانج  ینارنخس 
؛ نایناحور نایم  يزاریش  مراکم  یلمآ و  يداوج  یناتسیس ، تایآ  تارضح  يربهر و  مظعم  ماقم  ماظع  عجارم  يایاده  عیزوت 

؛ نارگراثیا ادهش و  مظعمهداوناخ  يایاده  عیزوت 
. انبم مرتحم  هدنیامن  ششوک  هب  تنس  لها  تیریدم  ياهتیلاعف  زا  نایناحور  یبایشزرا  هگرب  عیزوت 

ياهناسر یتاعوبطم و  ياهتیلاعف  ُهن -
رئاز هیرشن  لوا -

رد هیقف  یلو  مرتحم  هدنیامن  تقفاوم  اب  تنس ، لها  ياهناوراک  ياهقطنم  یبهذم و  ياهیگژیو  اب  هارمه  یگنهرف  طابترا  داجیا  هزیگنا  هب 
لبق و هنیدـم  رد  هرامـش  ود  لاعتم  دـنوادخ  تیانع  اب  لاس 88  رد  هک  دوشیم  رـشتنم  تروص  تنـسلها  رئاز »  » هماـنهژیو ریخا ، ياـهلاس 

هدـیرج نآ  نایرجم  هناریگیپ  ياهشالت  یناسرعالطا و  ییارجا و  شهوژپ ، شزومآ و  مرتحم  نانواعم  يراکمه  اب  هکم  رد  هرامـش  راهچ 
ینف تاناکما  ندوبن  تلع  هب  هک  دمآ  مهارف  دعب  هنیدم  رد  نآ  رگید  هرامش  ود  نینچمه  دش . شخپ  اهناوراک  رد  و 
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145 ص :
. دشن رشتنم  مزال ،

یناـسارخ و مالـسالا  تـجح  ار  تنـس  لـها  تیریدـم  راـبخا  اـههبحاصم و  تـالاقم ، هـیهت  دـننام  ییاوـتحم  ياـهراک  هـمه  تـسا  ینتفگ 
. دناهدناسر ناماس  هب  رئاز »  » هیرشن رتفد  ار  شراشتنا  يدنبهحفص و 

ینویزیولت يوگوتفگ  مود -
؛ هژیو طابترا  هورگ  لوئسم  ینامز ، رتکد  اب  هبحاصم  تشه 

؛ تنس لها  ریدم  اب  ینویزیولت  ویدار و  فلتخم  ياههکبش  هبحاصم 
. تیریدم تنس  لها  نانامهیم  اب  ینویزیولت  هبحاصم 

یملع تالاقم  هضرع  هیهت و  موس -
؛ ناکرشم زا  تئارب  ینید  ینابم 

. یمالسا بهاذم  هاگدید  رد  راظتنا  جح و 
« هدحاو تما  یلجت  جح   » شیامه يد  يو . يد . عیزوت  تفایرد و  مراهچ -

؛ هناخباتک يزاسدنمناوت  هزیگنا  هب  ءاتفا  ياروش  يارب  يدلج )  49  ) باتک هدزای  يداهنشیپ  تسرهف  ندروآ  مهارف 
؛ رعشم رشن  هب  تنس  لها  هب  ماظن  تامدخ  دنتسم  ملیف  لوا  شخب  لاسرا  ینیبزاب و 

؛...  هژیو و طابترا  هورگ  ياهتیلاعف  رد  یگنهامه  داجیا  هزیگنا  هب  یعامتجا  تنواعم  اب  تسشن 
اهتیلاعف میـسقت  یبایزرا  جح و  مسوم  رد  یناسنا  يورین  هجدوب 89 ، لاس 88 ، هجدوب  ممتم  هرابرد  انبم  تنواعم  اب  تسـشن  ود  يرازگرب 

؛ قطانم رد 
تنـس لها  تیریدم  روضح  اب  ياهسلج  رد  هژیو  تاطابترا  هرابرد  تاطابترا ) لک  ریدم  ماقم و  مئاق   ) للملانیب روما  تنواعم  اب  یگنهامه 

؛ ینامز رتکد  ياقآ  بانج  و 
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146 ص :
؛ نآ هرامش  نیمود  راشتنا  تامدقم  هیهت  و  رئاز »  » همانهژیو هرامش  نیتسخن  عیزوت  رد  یگنهامه 

؛ ناشیا ناوراک  رد  یگنهرف  ياهتیلاعف  يارب  يزیرهمانرب  و  دهده ) تکرش   ) هنغافا ناوراک  ریدم  يرقاب  ياقآ  اب  تسشن 
؛ همرکم هکم  رد  تنس  لها  هژیو  رئاز »  » هیرشن عیزوت  پاچ و  يارب  یگنهامه 

تما یلجت   » شیامه يرازگرب  رد  یگنهامه  هزیگنا  هب  ناوراک  ریدـم  یـس  روضح  اب  تنـس  لها  ياـهناوراک  ناریدـم  تسـشن  يرازگرب 
؛ همرکم هکم  رد  هدحاو »

؛» رئاز  » هیرشن رد  اهنآ  راشتنا  هزیگنا  هب  تنس  لها  نانامهیم  اب  هبحاصم 
؛ همرکم هکم  شیامه  هرابرد  هثعب  رد  رقتسم  ناراگنربخ  روضح  اب  هثعب  تنس  لها  ریدم  هبحاصم  يرازگرب 

؛ قیرشت مایا  رد  ناکسا  يارب  تنس  لها  ياهناوراک  هب  تنس  لها  تیریدم  نانامهیم  یفرعم 
؛ للملا نیب  تنواعم  یملع  تئیه  تاسلج  رد  هژیو  طابترا  هورگ  لوئسم  تنس و  لها  ریدم  تکرش 

؛ بیرقت جح و  شیامه  يرازگرب  رد  تکراشم 
ناگبخن یگنهامه  دـننام  شیامه  ییارجا  ياهراک  زا  یـشخب  بیرقت .» جـح و   » شیامه رد  ناـمهیم  هورگ و  ياـضعا  تیریدـم ، روضح 

؛ تفریذپیم تروص  تیریدم  نیا  ياضعا  تمه  هب  ایاده ، عیزوت  هیهت و  شیامه و  رد  روضح  يارب  تنس  لها  ياهناوراک 
؛ نارگراثیا ادهش و  هداوناخ  هب  طوبرم  هگرب  عیزوت  هیهت و 

؛ ییارجا ياهراک  رگید  یهدناماس  و  لامعا » لرتنک   » ياهناوراک هداجس  هدحاو ، تما  یلجت  جح  شیامه  يد  يو . يد . عیزوت 
؛ يربهر مظعم  ماقم  هثعب  يزیرهمانرب  ياروش  تاسلج  رد  روضح 
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147 ص :
؛ ناوراک هدزاود  زا  شیب  رد  ینارنخس  قیرشت و  مایا  رد  اهناوراک  رتشیب  زا  دیدزاب 
؛» یمالسا ندمت  يایحا  روحم  نآرق ،  » یملع یشیدنامه  یتامدقم  ياهراک  يارجا 

؛ یملع یشیدنامه  رد  روضح  يارب  تنس  لها  ياهناوراک  ناگتخومآشناد  ناگبخن و  زا  همانتوعد  تسیود  زا  شیب  عیزوت  هیهت و 
؛ یناریا جاجح  تسرپرس  هیقف و  یلو  مرتحم  هدنیامن  يرهش ، ير  هللا  تیآ  اب  تیریدم  نامهیم  هورگ و  ياضعا  رادید 

؛ تنس لها  تیریدم  لغاشم  يداهنشیپ )  ) فیاظو حرش  ینامزاس و  رادومن  هیهت 
؛) دعب هنیدم   ) يربهر مظعم  ماقم  هثعب  ناریدم  تسشن  رد  تکرش 

؛) دعب هنیدم   ) روضح هوکش  شیامه  رد  نارئاز  روضح  هرابرد  یگنهامه  هزیگنا  هب  اهناوراک  نایناحور  اب  تسشن  يرازگرب 
؛ ریدغ دیعس  دیع  زور  رد  هیقف  یلو  مرتحم  نیشناج  اب  تنس  لها  نانامهیم  زا  یخرب  هورگ و  رادید 

مایس جح  رد  یناریا  تنس  لها  ناوراک  تکرش 58  هد -
یترایز ناوراک  نداتـسرف 58  زا  ناراگنربخ ، اب  وگوتفگ  رد  ناریا ، هثعب  تنـس  لها  ریدم  ناریا ، جح  يربخ  تاطابترا  دحاو  شرازگ  هب 

. داد ربـخ  لاـس 1388  جـح  يداـبع  یـسایس - نـییآ  رد  ناـنآ  تکرـش  يدوعـس و  ناتــسبرع  هـب  ناریا  تنــس  لـها  نارهاوـخ  ناردارب و 
نیـشنینس ياهناتـسا  زا  یعفاش ) یفنح و   ) ناریا تنـس  لـها  زا  رفن  رازه  راـهچ  : » تفگ ناراـطع  ربکا  یلع  نیملـسملا  مالـسالاتجح و 

«. دننکیم تکرش  ناریا  میقم  ینس  ياهیناغفا  زا  ناوراک  تفه  رانک  رد  ناوراک  بلاق 51  رد  جح ، مسارم  رد  ناریا  روشک 
جح هب  یناریا  تنس  لها  زا  رفن  رازه  تشه  تسیابیم  یمسر  رامآ  ربانب  : » دوزفا يو 

« روضح هوکش   » ییامهدرگ www.Ghaemiyeh.comجنپ - ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


148 ص :
«. دوشیم هتساک  رامآ  نیا  زا  یمین  لاسما ، یکشزپ  ياهتیدودحم  هرابرد  دیدج  میمصت  اب  هک  دندشیم  مازعا 

هب هراشا  اب  ناراطع  نیملسملا  مالـسالاتجح و  دننکیم .» یهارمه  هنیعم  راهچ  نیعم و  تسیب  یناحور ، ار 51  اهناوراک  نیا  : » تفگ يو 
یمالـسا هاگن  اب  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  هعومجم  رد  : » دـش روآدای  جـح  هب  نانآ  نداتـسرف  باختنا و  رد  دارفا  بهذـم  عون  ندوب  ریثأتیب 

«. دنوریم يونعم  رفس  نیا  هب  جیار  هویش  هیاپرب  نارئاز  تبون ، ندیسر  مان و  تبث  اب  دارفا ، بهذم  هب  هجوت  نودب  دوشیم و  يریگمیمصت 
ناریا رد  ناناملـسم  یبهذـم  ینید و  یتسیزمه  هناشن  نیرتهب  مایـس ، جـح  مسارم  رد  ار  یناریا  تنـس  لها  روضح  هثعب ، تنـس  لها  ریدـم 
ناریا رد  هنوگچ  هک  دنیورهبور  یجراخ  نارئاز  زا  یخرب  شـسرپ  نیا  اب  جـح ، مسارم  رد  تنـس  لها  نارئاز  زا  يرایـسب  : » دوزفا تسناد و 

«. تسا ناریا  روشک  رد  تنس  لها  لماک  يدازآ  هناشن  نیرتهب  جح  مسارم  رد  نانآ  روضح  و  دننکیم ؟ یگدنز 
ياملع زا  یخرب  نالوئسم و  هعمج ، همئا  یکـشزپ ، ینف و  ناصـصختم  نوچمه  هتـسجرب  مهم و  رایـسب  دارفا  اهناوراک  نیا  رد  : » دوزفا يو 

«. تسا یمالسا  ماظن  رد  نازیزع  نیا  تمارک  هاگیاج و  هناشن  دوخ  نیا  هک  دنتسه  ناریا  تنس  لها 
. درک فیـصوت  نانمـشد  یفنم  تاغیلبت  هدننکاثنخ  جـح  مسارم  رد  ار  ناریا  تنـس  لها  روضح  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  تنـس  لها  ریدـم 

تسا هدش  شالت  : » تفگ یناریا  تنس  لها  ياهناوراک  هب  هدش  هضرع  تامدخ  زا  یخرب  هب  هراشا  اب  ناراطع  نیملسملا  مالـسالاتجح و 
ياهناوراک يارب  یگنهرف  عونتم  مسارم  يرازگرب  هب  يو  دنـشاب .» یبنلادجـسم  هب  اهناکم  نیرتکیدزن  رد  اـهناوراک  نیا  ياـهلته  هک 

ترایز و جـح و  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن  روضح  اب  هکم  هنیدـم و  رد  ییامهدرگ  شیامه و  نیدـنچ  : » تفگ درک و  هراشا  ناریا  تنـس  لها 
«. دش دهاوخ  رازگرب  تنس  لها  ناردارب  رگید  نانآ و  یشیدنامه  ینارنخس و  تاسلج 
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هیرــشن تـفگ : درمــش و  اـهناوراک  نـیا  يارب  هدـش  ینیبشیپ  ياـههمانرب  رگید  زا  ار  نآرق  تـئارق  حیــشاوت و  یگنهرف ، تاـقباسم  يو 

. دش دهاوخ  شخپ  اهناوراک  نایم  رشتنم و  جح  مسوم  رد  هرامش  تسیب  رد  رئاز »  » ناونع اب  تنسلها  یصاصتخا 
یصاصتخا شزومآ  ياههرود  تنـسلها ، تیریدم  هلاس  هدفه  هبرجت  هنیـشیپ و  هب  هراشا  اب  نایاپ  رد  ناراطع  نیملـسملا  مالـسالاتجح و 

. درمشرب یناحور  تیبرت  يارب  تیریدم  نیا  ياههمانرب  زا  ار  تنسلها  نایناحور 
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نارازگجح موس : شخب 

نایناریا

روشک جراخ  میقم  نایناریا  فلا )

راچد یلام  نایز  هب  روشک ، زا  جراخ  میقم  یناریا  نارئاز  روضح  یمک  هب  هجوت  اب  ناـمزاس ، زا  تیلاـعف  زوجم  ياراد  ياـههورگ  زا  یخرب 
هراجا ار  تراسخ  نیا  یلصا  تلع  دنتراسخ . یعدم  ياههورگ  زا  یخرب  یماطسب  نامسآ و  هار  ردام ، سراف ، نیمسای  ریس ، اتنپس  دناهدش .

؛ تسناد ناوتیم  هنیدم  رد  هراتس  جنپ  ياهلته  هراجا  هکم و  رد  نارگ  نکسم 
شجنس رد  دنراد ، اپورا  اداناک و  اکیرما ، رد  ار  جح  دیداور  هیمهس  هک  يرقاب  نسحمدیس  ياقآ  يزاریش و  روبروب  ياقآ  هورگ  ود  نارئاز 

؛ دناهتفای شهاک  هتشذگ  لاس  اب 
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هب هجوـت  اـب  دـندوب و  روـن » زاورپ   » ناوراـک رد  اـکیرما ) زا  هداتـسرف   ) يزاریـش هـگرج  هـب  هتـسباو  مالـس  ینوـیزیولت  هورگ  دارفا  زا  یخرب 

؛ دنتشادن یصاخ  یسایس  ششوک  هدمآ ، مهارف  ياههنیمز 
اب تاـباختنا ، زا  سپ  ثداوح  هراـبرد  يرقاـب  نسحمدیـس  يزاریـش و  روبروب  ياـقآ  هورگ  ود  رد  اـکیرما  زا  هداتـسرف  نارئاز  ياههاگدـید 
ار روشک  تاـباختنا ، زا  سپ  ثداوح  هک  دـندقتعم  نارئاز  تفگیم : روبروب ، ياـقآ  ناوراـک  یناـحور  هکناـنچ  دوـب ؛ تواـفتم  رگیدـکی 

؛ دوب تاباختنا  زا  سپ  ثداوح  هرابرد  نارئاز  عانقا  یپ  رد  يرقاب ، ياقآ  ناوراک  یناحور  اما  تسا ، هدنار  بقع  هب  لاس  دصتفه 
؛ دوب یبوط  ناوراک  رد  مایس  جح  مسوم  رد  ناریا  لابتوف  هدش  هتخانش  هرهچ  ناریا ، لابتوف  یلم  میت  نیشیپ  یبرمرس  ییاد ، یلع 

ناریدم یبایزرا  دشیمن . هدید  اهنوراک  نیا  رد  یصاخ  رامیب  هناتخبشوخ  دیدج ، يرامیب  هرابرد  اپورا  اکیرما و  ناوارف  تاغیلبت  مغر  هب 
؛ تسا ینایاپ  لحارم  رد  هدنیآ  لاس  نکسم  ياهدادرارق  نونکامه  دوب و  تبثم  هدنیآ  لاس  جح  رد  رئاز  بذج  يارب  اهناوراک 

يریگولج زا  سپ  دندوب ، هدش  جـح  دـیداور  نتفرگ  هب  قفوم  روشک  لخاد  زا  هک  يدارفا  زا  هتـسد  نآ  جورخ  ياهتیدودـحم  هب  هجوت  اب 
روشک رد  سپـس  دندرکیم و  ادج  همانرذگ  زا  ار  دیداور  دیدج ، یهاگتـسد  اب  دیداور  ناگدـنریگ  اهزرم ، زا  نانآ  جورخ  زا  اجان  سیلپ 

؛ دنتفریم مازعا  جح  هب  دارفا  دندنابسچیم و  همانرذگ  هب  هرابود  ار  نآ  ثلاث 
6 / 500 تفایرد 000 / اب  ناشخدـب  روپ  ياقآ  تیریدـم  هب  ناسارخ ، زا  هداتـسرف  هورگ  بوچراـچ ، زا  جراـخ  دازآ و  ياـههورگ  ناـیم  زا 

ضارتعا ناوراک  تامدخ  هویش  هب  نارئاز  هک  دوب  هداتسرف  جح  هب  هیروس  هار  زا  ار  روشک  لخاد  نارئاز  ناموت 
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. دندرکیم

تافرع رد  نایناریا  ب )

زاستشونرـس مهم و  یثداوح  روآدای  اجنیا  نوچ  دناهدرک . ادـیپ  يرگید  ياوه  لاح و  تافرع  نیمزرـس  هب  دورو  اب  مارحلا  هللاتیب  نارئاز 
نیمزرس هب  ناکرـشم  دورو  تیعونمم  يرجه و  مهن  لاس  رد  ناکرـشم  زا  تئارب  نالعا  يارب  بلاطیبا 7  نبیلع  تیرومأم  روآدای  تسا ؛

نب یلع  یلع 8 و  نب  نیـسح  هنافراع  ياعد  ادـخ ، اب  تاجانم  اوجن و  ناـبایب و  نیا  رد  یهلا  ياـیلوا  اـیبنا و  روضح  زور ، نآ  زا  سپ  یحو 
تکرح يرجه و  متصش  لاس  رد  نیمزرس  نیا  زا  یلع  نب  نیـسح  ینادرگور  روآدای  تسا ، هدنام  راگدای  هب  هک  نیدباعلانیز 7  نیسحلا ،

هفیظو ماجنا  ندرک و  ینابرق  ندـش و  ینابرق  اعد و  تاجانم و  يارب  هاگ  هک  نایملاع  ناـیجاح و  نداد  هجوت  ـالبرک و  قارع و  يوس  هب  وا 
دوشیم و رـضاح  نآ  رد   ] نامز ماـما  لاـس  ره  هک  تسا  ینیمزرـس  اـجنیا  دـنروآور . ـالبرک  هب  دـنادرگور و  اـنم  رعـشم و  هفرع و  زا  دـیاب 

جح دوش ، كرت  رگا  تسا و  جح  ناکرا  زا  نآ  رد  فوقو  هک  ینیمزرـس  دنرگنیم ؛ وس  نآ  وس و  نیا  هب  شیور  رادید  یپ  رد  ناگدادـلد 
. دوشیم لطاب 

ماگنهدوز شراب  اـما  دـکچیم ، بآ  تاـفرع  ياـهرداچ  زا  تساهدرک ، باریـس  ار  یحو  نیمزرـس  هک  تسا  زور  ود  یهلا  تمحر  ناراـب 
راب دـهدیم و  دـیون  قیرـشت  مایا  رد  آ »  » يازنالوفنآ يرامیب  هب  رفن  نارازه  يالتبا  رد  يرـشب  تابـساحم  ندروخ  مهرب  هب  تمحر ، ناراـب 

. دزومآیم یمدآ  هب  ار  ینابزیم  بادآ  دوشیم و  رّکذتم  یتسه » قلاخ  ریبدت  تمکح و   » هب ار  شدودحم  شناد  هب  رورغم  ناسنا  رگید 
مـسارم نیا  رد  روضح  اب  ات  دـندرگیم  ناکرـشم » زا  تئارب   » مسارم يرازگرب  لحم  يربهر و  هثعب  رارقتـسا  لحم  لابند  هب  نایجاح  يراب ،

، یحو نیمزرـس  رب  نایباهو  تیمکاح  رثا  رب  دننک . يرود  اههدازناطیـش  اهناطیـش و  اههدکتب ، اهتب و  زا  دنزاس و  یمیهاربا  ار  دوخ  جح 
اهنویلیم مشچ  زا  رود  دودحم و  ییاضف  یناریا و  ياهرداچ  رد  ناکرشم  زا  تئارب  نییآ 
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اکیرما و یگدرکرـس  هب  شیوخ  رـصع  نیطایـش  ناکرـشم و  زا  دـننک  تأرج  رگید  ياـهروشک  نارئاز  اداـبم  اـت  دوشیم  رازگرب  ناملـسم 

. دنیوج تئارب  مسینویهص 
، يرابرد نایناحور  هنیدـم و  هکم و  هعمج  يابطخ  هناـسر و  باـبرا  ياـهیکاته  یطارفا و  ناـیباهو  يزاـساضف  يزاـسوج و  رثا  رب  لاـسما 

دنوادخ تیانع  اب  يور ، ره  هب  تسین . راظتنا  زا  رود  عیشت ، نانمـشد  تمه  هب  ياهنتف  شیادیپ  تسا و  مکاح  نییآ  نیا  رب  نیگنـس  ییاضف 
، تیبلها حادم  مسوم  زا  شیپ  دوشیم . رازگرب  یلکـشم  چیه  نودـب  نییآ  نیا  هیقفیلو ، مرتحم  هدـنیامن  نایرجم و  یـشیدنارود  لاعتم و 
رب يونعم  یناحور و  ییاضف  دوشیم ، ریزارـس  اهکشا  دـهدیم ، افـص  ار  اهلد  نینمؤملاریما 7  تاجانم  همزمز  اب  یتاوامـس  يدهم  جاح 

. دوش نآرق  یتوکلم  يادن  ندینش  هدامآ  اهلد  ات  ددرگیم  مکاح  تسشن 
و اکیرمال » توملا  « » نیکرـشملا لـمع  نم  هئارب   » و هللا » ـالا  هلا  ـال   » و ربکا » هللا   » ياـهدایرف اـب  زاـغآ و  دـیجم  هللا  مـالک  توـالت  اـب  مسارم 

يرایـشوه فالتخا و  هقرفت و  زا  زیهرپ  و  تدحو » هب  ناناملـسم  توعد   » شلزغلا تیب  هک  يربهر  مایپ  دوشیم . لابند  لیئارـسال » توملا  »
. دباییم نایاپ  مسارم  همانعطق  رودص  اب  دوشیم و  هدناوخ  زین  تسا  فالتخا  ینمشد و  داجیا  يارب  نانمشد  ياهدنفرت  ربارب  رد  ناناملـسم 

مـسارم نیا  دنکیم . بلج  ار  ناسنا  هجوت  دوجوم ، ياهتیدودـحم  مغر  هب  زین  اهروشک  رگید  نارئاز  روضح  ناریا ، تیعمج  يالهبال  رد 
. دوشیم رازگرب  هوکش  اب  تیقفوم و  اب  روز ، رز و  نایادخ  زا  راجزنا  تئارب و  نالعا  ینعی  دیحوت ؛» یبلس  هبنج  دامن   » هک

اعد و دوریم : رامـش  هب  راگدرورپ  تمظعاب  هاگـشیپ  رد  یگدـنب  زجع و  راهظا  و  دـیحوت » یتابثا  هبنج  دامن   » هک تسه  يرگید  نییآ  اـما 
رود یناریا  نارئاز  هک  دوشیمن  يرپس  رهظ  زا  یتعاس  ع .)  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نیـسح  ملاع ، نادیهـش  دیـس  ناـبز  زا  ادـخ  اـب  تاـجانم 

اما تسا ، هثعب  نارازگراک  تحارتسا  تقو  زونه  دـنوشیم . نییآ  نیا  يرازگرب  ياـهرداچ  هناور  يربهر ، مظعم  ماـقم  هثعب  رارقتـسا  لـحم 
زا ییاریذپ  يارب 
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اهمشچ و همه  زا  شیب  دنرظتنم ، همه  دنهدیم . ياج  دوخ  ياهرداچ  رد  ار  هدرـشف  عمج  نآ  دنزیخیمرب و  ياج  زا  هفرع  ياعد  نانامهیم 

نایجاح دنیوگب . نخـس  نیمزرـس  نیا  رد  شیوخ  يادخ  اب  دـنیاشگب و  اههدـقع  دـنیرگب و  يراهب  ناراب  نوچ  ات  دنـشکیم ، راظتنا  اهلد 
. تفرگ دنهاوخ  رارق  یهلا  شزرمآ  دروم  نارفغ ، تمحر و  نیمزرس  نیا  رد  هک  دننادیم  کین 

لابند هدازردـیح  ياقآ  تیبلها ، حادـم  یناوخهضور  اب  زاـغآ و  مسارم  ناـمزلابحاص  يدـهم  مظعـالا ، هللا  یلو  رب  تاولـص  مالـس و  اـب 
درد شیوخ  يادخ  اب  یسک  ره  دوشیم . ریزارـس  اهکشا  دنلب و  اهدایرف  هلان و  يادص  هک  تسا  هدشن  عورـش  هفرع  ياعد  زونه  دوشیم .
داـی هب  تسا و  هدرک  ییاریذـپ  تاـفرع  نیمزرـس  رد  هفرع و  زور  شزیچاـن  هدـنب  زا  هک  دـیوگیم  ساپـس  نیا  لـیلد  هب  ار  وا  دـنکیم . لد 

مالـسالاتجح نیـشنلد  مرگ و  يادـص  اب  ار  هفرع  شیاین  اـعد ، ناـسمتلم  يونعم و  رفـس  نیا  هب  شناگدـننکهقردب  نایانـشآ و  ناتـسود و 
 ...«. عنام هئاطعل  عفاد و ال  هئاضقل  سیل  يذلا  دمحلا هللا  : » دنکیم زاغآ  روپدمحم 

نیمزرـس نیا  اب  دیاب  هکنآ  ترـسح  رد  نارئاز  تسا و  نایاپ  هب  ور  زین  ادخ  اب  تاجانم  اعد و  دوشیم . کیدزن  هفرع  بورغ  يرپس و  نامز 
، نابیرگ رد  ریز و  هب  نانچمه  یگدنمرـش  زا  اهرـس  دـننکیم . رـس  يرگید  ياوه  لاـح و  اـب  ار  اـعد  یناـیاپ  تاـظحل  دـننک ، یظفاحادـخ 

 .... راودیما هتسکش و  نانچمه  اهلد  ریزارس ، نانچمه  اهکشا 
دنچ تاجانم  اعد و  نایاپ  رد  يربهر  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  نواعم  رکـسع  یـضاق  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  دـسریم و  نایاپ  هب  اعد 
رثا رب  مایـس  جـح  رد  هک  تسا  ینارئاز  يارب  اـعد  اـهاعد ، نیرتهب  زا  دـناریم . ناـبز  رب  ار  یناریا  نارئاز  تاـجاح  یـسراف  ناـبز  هب  هلمج 

هب هرابود  ندـمآ  نانآ و  قح  رد  مارحلا  هللاتیب  نارئاز  ياهاعد  تباجا  يارب  اعد  دـندش ؛ مورحم  يونعم  رفـس  نیا  هب  ندـمآ  زا  ازنـالوفنآ 
ياـهنابایخ هب  تاـفرع  راـنک  هشوگ و  زا  زین  یناریا  ریغ  نارئاز  دـناهدرک ، عاـمتجا  اـجنیا  رد  هک  یناریا  نارئاز  زج  هدـنیآ . لاـس  رد  اـجنیا 

زا دنونشب و  ار  یلع 8  نب  نیسح  تاجانم  اعد و  نیشنلد  ياون  ات  دناهدمآ  هثعب  ینوماریپ 
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. دنناوخب ار  ادخ  ترضح  نآ  نابز 

اهروشک رگید  نارئاز  زا  ییاهربخ 

ناتسناغفا . 1

رد ناتـسناغفا  زا  يرایـسب  ياهناوراک  لاـسما  رئاز »  » شرازگ هب  تشاد . دـنهاوخ  روضح  جـح  رد  لاـسما  یناـغفا  نارئاز  زا  رفن  رازه  یس 
رالد رازه  هس  لاسما  جح  رفس  يارب  یناغفا  ره  هنیزه  تسا  ینتفگ  دسریم . رفن  رازه  یـس  هب  اهنآ  ياضعا  رامـش  هک  دندش  رقتـسم  هنیدم 
رازه یـس  زا  نت  دصتـشه  شرازگ ، نیا  هیاپ  رب  دنوشیم . هداتـسرف  دعب  هنیدم  لبق و  هنیدـم  ینامز  ياههرود  رد  اهنآ  ياهناوراک  تسا و 

. دناهعیش جح  مسوم  رد  ناغفا 

ناتسکاپ . 2

كاـخ عیقب  زا  رئاز  کـی  هکناـنچ  دـننکیم ؛ يراـشفاپ  عیقب  خوـلک  گنـس و  زا  نتـسجكربت  رب  ناـنچمه  یناتـسکاپ ، نارئاز  زا  یـضعب 
هدـش رتشیب  حبـص ، تبون  رد  عیقب  ندوب  زاب  تاعاس  دوب . هارمه  وا  زا  كاخ  هسیک  نتفرگ  اجنآ و  يداـشرا  لـماع  شنکاو  اـب  هک  تشادرب 

. دنوریم اجنادب  نارئاز  حبص  تشه  ات  تسا و 

ناتسغاد . 3

نیا دنوریم . همرکم  هکم  يوس  هب  ناریا  كاخ  زا  رذگ  اب  ناتسغاد  ناناملـسم  زا  رفن  رازه  تشه  ات  شـش  لاس  ره  تفگ : روپدسا  ناویک 
اراتـسآ رادـنامرف  دـنناسریم . يدوعـس  ناتـسبرع  هب  ار  دوخ  دـنرذگیم و  ندرا  هیروس و  هیکرت ، ياهروشک  كاخ  زا  ناریا  زا  سپ  دارفا 

ات تسا  هدـش  داجیا  اراتـسآ  يرادـنامرف  رد  ياهژیو  داتـس  اهناوراک  نیا  ياضعا  يارب  هافر  نیرتشیب  هنیمز  ندروآ  مهارف  هزیگنا  هب  تفگ :
، یکرمگ صیخرت  هنیمز  رد 
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لیبدرا و ياهناتـسا  قیرط  زا  رتشیب  یناتـسغاد  نارئاز  دریگ . تروص  نیرتهب  ياهراک  نارئاز  نیا  هیلوا  ياهيدـنمزاین  نیمأت  ییاـمنهار و 

هدافتـسا دوخ  یـصخش  ياهوردوخ  زا  ریـسم  نیا  رد  تکرح  يارب  نانآ  دـنناسریم . ناگرزاب  زرم  هب  ار  دوخ  یبرغ  یقرـش و  ناجیابرذآ 
مـسارم رد  روضح  هب  نانآ  يدـنمهقالع  نازیم  هدـنهدناشن  يرتمولیک ، رازه  راهچ  رفـس  نیا  تامیالمان  لمحت  یتسیزهداـس و  دـننکیم و 

زا یخرب  نیمأت  يارب  نانآ  تسا و  هام  ود  شیباـمک  ناـشنطوم  هب  یناتـسغاد  نارئاز  ياـهناوراک  تشگزاـب  هراـبود  تسا . جـح  یناـحور 
. دننزیم تسد  زین  دوخ  هتوتیب  ياهلحم  رد  الاک  دتس  داد و  هب  دوخ  رفس  ياههنیزه 

اکیرما . 4

ریز حرـش  هب  یعونـصم  شوه  شیارگ  اب  رتویپماک  يارتکد  ییانیم ، مالـسالا  تجح  اب  ییوگوتفگ  ییاکیرما ، ناناملـسم  روضح  هرابرد 
: تسا هتفریذپ  تروص 

! دینک یفرعم  ار  ناتدوخ  رصتخم  تروص  هب  وگوتفگ  زاغآ  رد  ًافطل  میاهدینش . امش  زا  یناوارف  تافیصوت  لاؤس 
زا مدوب و  ینید  مولع  يریگارف  هب  لوغـشم  مق  هیملع  هزوح  رد  لاـس  هدزناـپ  هب  کـیدزن  ادـخ  فطل  هب  متـسه . ییاـنیم  زورهب  هدـنب  باوج 

ضیف بسک  هقف  لوصا و  ریـسفت و  رد  يرئاـح  مظاـک  دیـس  یلمآ و  يداوج  يزیربـت ، ماـظع  تاـیآ  نوچمه  يراوگرزب  ناداتـسا  رـضحم 
شیارگ اب  رتویپماک  هتشر  رد  متفر و  اکیرما  هب  کیمداکآ  تالیصحت  لیمکت  يارب  مق  هیملع  هزوح  رد  روضح  لاس  هدزناپ  زا  سپ  مدومن .

. مدرک ذخا  ار  ارتکد  كردم  يواکهداد )  ) یعونصم شوه 
! دییامرفب فلتخم  ياههمانرب  اکیرما و  رد  ناتروضح  زا  لاؤس 

. دوب یغیلبت  روما  لیصحت ، زا  سپ  متسخن  تیولوا  مدوب . اکیرما  ناگیـشیم  تلایا  رد  لاس  جنپ  دودح  متالیـصحت ، ندنارذگ  يارب  باوج 
میقم نایناریا  نیب  رد  مدرکیم  یعس 
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رفس مه  فلتخم  ياهتلایا  هب  دش  ثعاب  هلئسم  نیمه  مشاب . هتشاد  اهنآ  اب  یکیدزن  طابترا  هتفای  روضح  اهروشک  ریاس  ناناملسم  اکیرما و 

. منک
هاگن و نیا  امـش  دراد . دوجو  مالـسا  هب  یتوافتم  دـیدج و  هاگن  اکیرما  هژیو  هب  برغ  رد  تسا  حرطم  اههناسر  رابخا و  رد  هکناـنچ  لاؤس 

؟ دینکیم فیرعت  هنوگچ  ار  دیدج  درکیور 
اکیرما رد  ریخا  نرق  ثداوح  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  هثداح  نیا  متـشاد و  روضح  اکیرما  رد  ربماتپـس ، مهدزای  هثداـح  ناـیرج  رد  باوج 

زا سپ  تشاد . مه  يرگید  تارمث  اما  تشاد ، ار  قارع  لاغـشا  ناتـسناغفا و  گنج  نوچمه  يدب  رایـسب  تاعبت  هچرگا  دوشیم ؛ بوسحم 
. دننک بسک  مالسا  هرابرد  یتاعالطا  دندرکیم  یعس  يواکجنک  اب  مدرم  زا  يرایسب  تفای و  رییغت  مالـسا  هب  اکیرما  مدرم  هاگن  هثداح  نیا 

. دش اکیرما  رد  لاس  باتک  نیرتشورفرپ  دیجم  نآرق  هثداح  نیا  زا  سپ  لاس  کی  ًاقیقد 
هب اکیرما  زا  ناملـسم  هورگ  کی  فرـشت  نآ  عوضوم  هک  تخاس  جـح  يارب  یملیف  يدوویلاه  نانادرگراک  زا  یکی  هک ]  ] دوب لاس  ناـمه 
درف نیمه  دیـشک . ریوصت  هب  لکـش  يرتهب  هب  دوخ  ناملـسم  ریغ  نابطاخم  يارب  ار  هضیرف  نیا  رارـسا  هفـسلف و  جح و  کسانم  دوب و  جـح 
مدرم زاین  تلع  هب  دراوم  نیا  همه  داد . ناشن  ار  ربمایپ  یگدنز  خـیرات  ملیف  نیا  رد  تخاس و  یملیف  مرکا 9  ربمایپ  ترضح  يارب  دعب  لاس 

. تسا مالسا  هب  اکیرما  مدرم  دیدج  درکیور  و 
؟ تسیچ جح  کسانم  هرابرد  اکیرما  مدرم  هاگدید  لاؤس 

نیا هب  زیمآترـسح  هاگن  کی  اب  ام  ناتـسود  نیا  زا  یخرب  یتح  دوبن و  یفنم  جح  کسانم  هب  ام  يدوهی  یحیـسم و  ناتـسود  هاگن  باوج 
عمج دـحاو  ناکم  نامز و  کی  رد  ناهج  رـسارس  زا  ار  مدرم  میظع  لیخ  نیا  یلماع  هچ  هک  دوب  بلاج  ناشیارب  دـندرکیم . هاگن  عوضوم 

. دنکیم
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شـالت هک  تسا  دارفا  نیا  يارب  یتفگـش  اـب  هارمه  مهبم  عوـضوم  کـی  هبعک ، فاوـط  اـی  تارمج  یمر  دـننام  جـح  لاـمعا  نـیا  زا  یخرب 

هناخ ترایز  جـح و  قیرط  زا  ناناملـسم  ریغ  بلغا  يارب  مالـسا  تخانـش  دـینادب  هک  تسا  بلاج  دـنرببیپ . اهنآ  زومر  زمر و  هب  دـننکیم 
. تسادخ

؟ دنراد جح  هب  تبسن  یساسحا  هچ  اکیرما  میقم  ناناملسم  لاؤس 
نید ینابم  هک  ياهضیرف  ناونع  هب  ار  جح  لاعتم  يادخ  دوشیم . بوسحم  مالسا  تیمکاح  ؤلألت  تسا و  مالـسا  تردق  رولبت  جح  باوج 

. تسا هداد  رارق  دنکیم  هولج  یلعا  رهظم  رد  ار  نید  ییافوکش  ییابیز و  تیوقت و  ار 
روش قشع و  دشاب ، هتشاد  طابترا  مه  مک  هزادنا  هب  یتح  بهذم  اب  هک  ییاکیرما  ریغ  ییاکیرما و  ناملسم  نایوجـشناد  ناتـسود و  نیب  رد 
هنیزه هچ  رگا  دـنریگیم . راک  هب  سدـقم  نیمزرـس  نیا  هب  ندـناسر  يارب  ار  دوخ  شالت  تیاـهن  دـنکیم . ناروف  جـح  هب  تبـسن  یـصاخ 

زا یکی  لاسما  دنتـسه . رفـس  نیا  رد  روضح  لابند  هب  دارفا  نیا  هشیمه  اما  تسا  الاب  رایـسب  اـکیرما  میقم  ناناملـسم  يارب  جـح  هب  فرـشت 
ات تفرگ  یـصخرم  هتفه  هس  هب  کـیدزن  دوشیم ، بوسحم  دـمآردرپ  مهم و  لـغاشم  وزج  لغـش  نیا  تسا و  قرب  يارتکد  هک  مناتـسود 

. تسا روآ  تفگش  رایسب  میارب  جح  هب  فرشت  يارب  تسود  نیا  قوشو  روش  دروآ . اج  هب  ار  جح  لامعا 
؟ دیآیم دیدپ  یبهذم  ياهروتسد  هب  هجوت  هیاس  رد  یگژیو  نیا  لاؤس 

ياعد مسارم  دـننام  يدابع  فلتخم  ياههمانرب  رد  روضح  اب  دـننکیم  یعـس  اکیرما  ناناملـسم  زا  يرایـسب  تسا . روط  نیمه  ًاقیقد  باوج 
یخرب ناتـسود  داقتعا  هب  عقاو  رد  دـننک . ظفح  دوخ  رد  ار  هیحور  نیا  مرحم  هام  ناضمر و  كرابم  هام  فلتخم  ياههمانرب  هبدـن و  لیمک ،
یبهذم هیحور  دارفا  هک  تساهمسارم  نیا  رد  هک  ارچ  تسا ؛ بجاو  ناناملـسم  يارب  اکیرما  ياضف  رد  لیمک  ياعد  دننام  یبهذـم  روما  زا 

ییاضف رد  دننکیم . تیوقت  ار  دوخ 
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. تسا يدیلک  مهم و  رایسب  یبهذم  ياههمانرب  رد  روضح  تسا  یگنهرف ) ینید و  تیوه   ) ادُزتیوه رسارس  هک 

رخآ هب  اکیرما  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  مدرم  داقتعا  هرابرد  تسا ، هدش  هدیمان  راظتنا » جح و   » هب لاسما  جح  نییآ  هکنیا  هب  هجوت  اب  لاؤس 
! دییامرفب حیضوت  یجنم  روهظ  نامزلا و 

رد دـنراد . ناناملـسم  هب  يدایز  یکیدزن  اکیرما  مدرم  یجنم ، روهظ  نامزلارخآ و  هب  داقتعا  هرابرد  هک  دـشاب  بلاج  ناـتیارب  دـیاش  باوج 
ماما یجنم و  تقیقح  تشاد . یصاخ  ياقترا  هتشذگ  لاس  هب  تبسن  یجنم  هب  مدرم  هجوت  اکیرما ، رد  یغیلبت  روما  روضح و  لاس  جنپ  یط 

ترضح اب  يونعم  طابترا  تسا . هدش  لیدبت  اکیرما  رد  ناناملـسم  ریغ  ناناملـسم و  زا  يرایـسب  يارب  یـساسا  تالاؤس  زا  یکی  هب  يدهم ،
ریغ زا  يرایسب  شیارگ  ثعاب  هک  تسا  تیودهم  عوضوم  نیمه  دوشیم و  بوسحم  وزرآ  کی  هدش  ناملسم  هزات  دارفا  يارب   ] رصع یلو 

هب برع  ریغ  دارفا  دوشیم و  تئارق  اکیرما  رد  ناناملـسم  لفاحم  زا  يرایـسب  رد  جرف  ياـعد  هکنیا  مه  دوشیم . عیـشت  بهذـم  هب  ناـیعیش 
هتبلا دراد . تیودـهم  تقیقح  هب  اکیرما  ناناملـسم  هژیو  هجوت  هدـنهد  ناشن  عوضوم  نیا  هک  دـننکیم  ظـفح  ار  اـعد  نیا  تـالمج  یتخس 

نیغلبم و يوس  زا  مراودیما  هک  تسا  اکیرما  ناناملسم  هعماج  ياهزاین  نیرتمهم  زا  یکی  تیودهم  راظتنا و  فلتخم  داعبا  هفسلف و  حیرشت 
! دریگ رارق  هجوت  دروم  املع 

جح 88 نارئاز  یتیعمج  بیکرت 
: درک رشتنم  حرش  نیدب  ار  ادخ  هناخ  یناریا  نارئاز  یتعیمج  بیکرت  هرونم  هنیدم  رد  جح  داتس 

؛ دنراد ار  %( 1 / 5  ) ینس دصرد  نیرتمک  هک  دنرفن   89 لاس ، تسیب  ات  هدزیس  نارئاز  رامش 
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؛)% 2  ) رفن  1193 لاس ، یس  ات  تسیب  نایم  نارئاز 

؛)% 12 / 45  ) رفن  7427 لاس ، لهچ  ات  یس  نایم  نارئاز 
؛)% 35 / 65  ) رفن  21259 لاس ، هاجنپ  ات  لهچ  نایم  نارئاز 

؛)% 32 / 95  ) رفن  22632 لاس ، تصش  ات  هاجنپ  نایم  نارئاز 
%(. 11 / 80  ) رفن  7038 لاس ، ات 65  تصش  نایم  نارئاز 

زا آ ،»  » ِيازنآولفنآ هب  التبا  لاـمتحا  تلع  هب  هک  دـندش  فرـشم  جـح  هب  یناریا  رئاز   65000 (، 1388  ) مایـس جـح  نییآ  رد  تسا  ینتفگ 
زا شیب  هنیدـم و  هب  تـسخن  ناـنآ  زا  رفن  رازه  رب 45  نوزفا  دـش . يریگولج  لاس  زا 65  رتگرزب  لاـس و  هدزیـس  زا  رتمک  نارئاز  فرـشت 

« اـهیمود اـهیلوا و  هنیدـم   » یتیعمج بیکرت  هنیدـم ، جـح  داتـس  شرازگ  هیاـپ  رب  دـنوریم . هنیدـم  هب  هکم  زا  سپ  ناـشرفن  رازه  هدزناـپ 
رد رداچ  زوجم  نودب  ییاپرب  اب  رفن  رازه  اهدص  درک ، مالعا  یشرازگ  رد  یبرع » یـس  یب . یب .  » ینویزیولت هکبـش  تسا . ناسکی  شیبامک 
انم رد  یهوکـشاب  ینوکـسم  ياهدحاو  زهجم و  ياهرداچ  ناتـسبرع  تلود  اما  دننکیم ، تکرـش  جح  کسانم  رد  انم  تافرع و  يارحص 

. تسا هدرک  ثادحا 
ياههنیزه یجاـح ، نارازه  فرط  زا  رداـچ  زوجم  نودـب  بصن  تلع  : » تفگ دوخ  شرازگ  رد  هکم  رد  هکبـش  نیا  راـگنربخ  هط ، دـمحم 

نیا ییاـپرب  هلئـسم ، نیا  لـلع  زا  یکی  هک  دـندوبن  یـضار  جـح  هرادا  زا  جاـجح  زا  يرایـسب  لاـسما  تسا . زهجم  ياـهرداچ  هیارک  يـالاب 
، دـندوب هدـش  یهدـنامزاس  هک  یجاجح  رامـش  تفگ : هرابنیا  رد  هکم  هقطنم  ریما  لصیفلا ، دـلاخ  هدازهاش  تسا .» ینوناـقریغ  ياـهرداچ 

تکرـش لاسما  جـح  کسانم  رد  هدـش  یهدـنامزاس  بوچراچ  زا  جراـخ  رفن   753 دـهدیم 000 / ناـشن  نیا  هک  دوـب  رفن   1 / 767 / 000
. دندرک

ماحدزا ثعاب  دنروآیم و  دیدپ  هلابز  ُنت  داتـشه  لاس  ره  دننکیم ، تکرـش  جح  رد  رداچ  زوجم  نودب  بصن  اب  هک  یناسک  تسا  ینتفگ 
. دنوشیم اههار  رد  يرایسب 
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راکمه ياهداهن  اهنامزاس و  مراهچ : شخب 

ترایز جح و  نامزاس  . 1

تسایر فلا )

ناتسبرع جح  ریزو  اب  رادید  کی -

رد درک . رادید  يدوعس  ناتسبرع  روشک  جح  ریزو  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ترایز  جح و  نامزاس  سیئر  يدورهق ، راسکاخ  یفطـصم 
. دش حرطم  یناریا  نارئاز  تالکشم  تاعوضوم و  تشاد ، روضح  زین  ناریا  نیفوطم  هسسؤم  ریدم  هک  هناتسود  رادید  نیا 

دروخرب هرابرد  ناریا  ياهینارگن  درک و  ینادردق  آ »  » ِيازنآولفنآ عویش  زا  يریگولج  يارب  ناریا  شالت  زا  يدوعـس  ناتـسبرع  جح  ریزو 
ار بالقنا  مظعم  ربهر  هاگدید  رادید  نیا  رد  ناریا  ترایز  جح و  نامزاس  سیئر  دش . لقتنم  يو  هب  هتشذگ  هرمع  رد  یناریا  نارئاز  اب 
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مسوم رد  یناریا  جاجح  یمسر  جیار و  ياههمانرب  يارجا  رب  دش و  رکذتم  زیگناهقرفت  ياهراک  زا  زیهرپ  تدحو و  ظفح  ترورض  هرابرد 

. درک دیکأت  هتشذگ  ياهلاس  قباطم  لاسما ، جح 
ياهراک اههمانرب و  هب  یناریا  جاجح  يدنبیاپ  رب  دناوخ و  هنامصخ  تسردان و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دض  رب  ار  تاعوبطم  نانخـس  يو 

. درک دیکأت  مرتحم  نالوئسم  يربهر و  مظعم  ماقم  زا  تعاطا  شخبتدحو و 
هب ناریا ، یمالسا  يروهمج  ماظن  نالوئسم  ياههیصوت  هجوت و  زا  رادید  نیا  رد  يدوعـس  ناتـسبرع  جح  ریزو  یـسرافلا ، مالـسلادبع  داؤف 

غیرد هدـمآ  شیپ  ياهناـسر  ياـهراک  هراـبرد  درک و  ینادردـق  تدـحو  تیوقت  ظـفح و  رد  يروهمج  سیئر  يربهر و  مظعم  ماـقم  هژیو 
ود ره  نانمـشد  هتـساوخ  ینعی  دوجوم ؛ ياضف  دـیدشت  زا  روشک ، ود  هنیرید  هقباس  طباور و  تیمها  هب  هجوت  اـب  مراودـیما  تفگ : دروخ و 

. دوش زیهرپ  روشک 

وگوتفگ ود -

هراشا

دوب نایامن  لاسما  جح  رد  دنوادخ  صاخ  تیانع  فطل و 
ياهلاس اب  شجنـس  رد  اهلکـشم  نیرتمک  اما  دوب  یناریا  جاجح  راظتنا  رد  ییاهنارحب  جح  زا  شیپ  تشاد : مهم  یگژیو  ود  مایـس  جح 

یپ رد  نآ  ناگدــننکرازگرب  يارب  ار  یناوارف  ياهیتخــس  تـسخن ، یگژیو  رثا  رب  جـح 88  تاـیلمع  داد . خر  یناریا  جاـجح  يارب  شیپ 
یندناوخ يدورهق  راسکاخ  یفطـصم  اب  ریز  يوگوتفگ  مایـس ، جـح  تایلمع  هرابرد  اهربخ  اهلیلحت و  نیرخآ  زا  یهاگآ  يارب  دروآ .

. تسا
لاس هس  زا  ناتسبرع و  رد  ترایز  جح و  نامزاس  هدنیامن  لاس  جنپ  دوب و  سرزاب  لاس  ود  دمآ . ترایز  جح و  نامزاس  هب  شیپ  لاس  هد  وا 

جح نامزاس  سیئر  نونکات  شیپ 

وگوتفگ www.Ghaemiyeh.comود - ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


163 ص :
. تسا ترایز  و 

یناریا جاجح  شهاک  رب  میمصت 

لاـسما عتمت  جـح  دروم  رد  دـش  رارق  دـش ، حرطم  یناریا  نارئاز  نیب  رد  ازنآولفنآ  عویـش  تشادـهب  ترازو  نیلوئـسم  يوس  زا  هک  یناـمز 
هب نآ  يدنبعمج  دنتـشاذگ و  ار  يدایز  یـسانشراک  تاسلج  طوبرم ، نیلوئـسم  ازنآولفنآ و  یلم  هتیمک  دوش . هتفرگ  ياهناگادج  میمـصت 

. دش هضرع  يربهر  مظعم  ماقم  رضحم 
ترایز جـح و  روما  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  جـح و  نامزاس  ناگدـنیامن  ازنآولفنآ و  یلم  هتیمک  زا  لکـشتم  یعمج  تیاهن ، رد 

، تسا تسرد  تشادـهب  ترازو  ياهینیبشیپ  هکنیا  ضرف  اب  فلتخم ، ياههنیزگ  ندـش  حرطم  زا  دـعب  دـنتفر و  روهمج  سیئر  تمدـخ 
فذح یناریا و  نارئاز  شهاک  اب  دوشن و  لیطعت  لاسما  جح  هک  دش  هتفرگ  میمصت 

. دش تقفاوم  رطخ ، ضرعم  رد  دارفا 

لرتنک دـش و  دـهاوخ  فصن  لقادـح  تیعمج ، ندـش  فصن  اب  تشادـهب  ترازو  ياهینیبشیپ  هکنیا  یکی  تشاد ؛ تلع  ود  شهاک  نیا 
یلامتحا راـمآ  دـندوب ، رطخ  ضرعم  رد  رتشیب  هک  يدارفا  فذـح  اـب  هکنیا  رگید  دوب . رتریذـپناکما  یکـشزپ  هورگ  يارب  رتمک ، تیعمج 

. درک تواضق  نآ  دروم  رد  هنافصنم  عافد و  نآ  زا  دیاب  هک  دوب  هنالقاع  یمیمصت  نیا  دشیم . رتمک  رایسب  يرامیب  نیابیسآ 

جاجح شهاک  ياهضارتعا  هب  خساپ 

ات هک  تفگ  دـیاب  دوبن ، جاجح  شهاک  هب  يزاین  داتفین و  یناریا  جاجح  يارب  یقافتا  چـیه  لاـسما  هک  دـننکیم  ضارتعا  زورما  یخرب  رگا 
تسین و كانرطخ  مه  ردقنآ  يرامیب  نیا  هکنیا  رب  ینبم  یلیالد  شرازگ و  یمـسر  ریغ  یمـسر و  عجرم  چیه  يریگمیمـصت  زا  لبق  نامز 

اب جح  نامزاس  یتقو  هکنیا  نمض  درکن . هضرع  تسین ، جاجح  شهاک  هب  يزاین 
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ینیوانع دنتسنادیم و  مدرم  لتاق  ار  نامزاس  تاعوبطم  زا  یخرب  هلمج  زا  یخرب  دوب ، فلاخم  ناضمر  كرابم  هام  رد  هرمع  لماک  یلیطعت 
كرابم هام  رد  هرمع  لماک  یلیطعت  رب  میمـصت  هکنیا  ات  دـندربیم  راـک  هب  هرمع و ...  راـبگرم  رفـس  همادا  رب  جـح  ناـمزاس  رارـصا  نوچ 

باوج مه  ام  هک  دنیوگیم  همه  هدش ، صخـشم  امعم  باوج  تسا و  هداتفین  یقافتا  هدش و  ماجنا  جح  رفـس  هک  الاح  دـش . هتفرگ  ناضمر 
. دوب ضرتعم  هنالقاع  میمصت  نیا  هب  دیابن  اما  داتفین ، یقافتا  هک  دوب  دنوادخ  تیانع  فطل و  نیا  میدلب . ار 

جح يرازگرب  دنور  یسایس و  ياضف 

هک دـندزیم  نماد  نآ  هب  یبرع  یبرغ و  دـیارج  یخرب  هنافـسأتم  هک  دوب  ناریا  هیلع  یتاغیلبت  یـسایس و  ییاضف  جـح ، مسوم  زاغآ  زا  لـبق 
هک دوب  یفالتخا  يزاسهنیمز  نآ  زا  یشخب  دوب و  یمالـسا  يروهمج  ماظن  نیلوئـسم  ياهتبحـص  زا  تشادرب  ءوس  تلع  هب  نآ  زا  یـشخب 
زا یـصاخ  قافتا  تسا  رارق  هک  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  يدوعـس  نیلوئـسم  نهذ  رد  تشادرب  نیا  تفرگیم . تروص  مالـسا  نانمـشد  طسوت 

ار اضف  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  روط  هب  یبرغ  ياهناسر  ياههاگنب  یتاغیلبت  ياهناـسر و  ياـضف  دـتفیب و  ناتـسبرع  رد  یناریا  جاـجح  يوس 
. دندادیم هولج  اهیناریا  اهيدوعس و  نیب  دروخرب  تمس  هب  ییاضف 

رب ینبم  نم  لماک  تاحیضوت  اب  نآ  زا  سپ  داد و  تروص  يرادید  ناتسبرع  جح  ریزو  دش . ماجنا  تاماهبا  نیا  عفر  يارب  يدایز  ياهراک 
دوش ياهناسر  تسشن  نیا  ياهفرح  هک  دش  نیا  راتـساوخ  وا  دوخ  درک ، میهاوخ  لمع  میاهتـسب  لبق  زا  هک  يدادرارق  قبط  طقف  ام  هکنیا 

ار ییاهینزیار  ناتـسبرع  هب  دورو  ودب  رد  ترایز  جح و  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هدنیامن  مه  نم  زا  شیپ  دوش . هتـشادرب  اهتشادرب  ءوس  ات 
نودـب جـح  تایلمع  لک  نیکرـشم و  زا  تئارب  لیمک ، ياعد  ياهمسارم  تشاد و  عاضوا  دوبهب  رد  یناوارف  ریثأـت  هک  دـندوب  هدرک  عورش 

. دش ماجنا  شنت  ینارگن و 
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رفس شیازفا  شهاک و 

تسین و رییغت  لباق  نالا  دوب و  هدـش  هتفرگ  ازنآولفنآ  يرامیب  عویـش  لامتحا  لـیلد  هب  هک  دوب  یمیمـصت  جـح  رفـس  ناـمز  تدـم  شهاـک 
هک یناسک  زا  یقح  چیه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا . هدج  هاگدورف  رد  هدـمآ  دوجو  هب  لکـشم  تلع  هب  مه  یخرب  رفـس  ندـش  ینالوط 

تخادرپ هک  یلوپ  زا  رتمک  یتامدخ  يرئاز  چیه  لاسما  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، هدشن  عیاض  هدرک  ادـیپ  شهاک  زور  دـنچ  اهنآ  رفـس  لوط 
لوط رگا  تسا و  هدش  هنیزه  رتشیب  ناموت  نویلیم  کی  دودح  رئاز  ره  يارب  هک  مدوب  هتفگ  مه  نیا  زا  شیپ  تسا . هدرکن  تفایرد  ار  هدرک 

ار ناموت  نویلیم  کی  نآ  ناربج  هجو  چیه  هب  هک  دنکیم  ادیپ  شهاک  زور  دنچ  نآ  ياذـغ  هنیزه  طقف  هدـش ، هاتوک  نارئاز  زا  یخرب  رفس 
. دشاب ام  ندرگ  هب  ینید  میشاب و  راکهدب  وا  هب  ام  هک  درادن  دوجو  يرئاز  چیه  نیاربانب ، دنکیمن .

زین میریگب و  ار  يرگید  هداعلا  قوف  ياهزاورپ  ات  میشالت  رد  میتفرگ و  هدج  هاگدورف  زا  ار  هداعلا  قوف  زاورپ  دنچ  زین  هتشذگ  ياهزور  رد 
. دندرگ زاب  روشک  هب  هنیدم  هاگدورف  قیرط  زا  لیامت  تروص  رد  اهناوراک  زا  یخرب  ات  تسا  هدش  گنهامه  هنیدم  هاگدورف  اب 

یصاخ لکشم  اهناوراک  رتشیب  يارب  میراد و  هزور  ناوراک 24  دنتسه و 62  هزور  ناوراک 35  اهنت 27  یناریا  ناوراک  لک 494  زا  هتبلا 
. میدرک لیدبت  زور  هب 24  دندوب ، هدش  هزور  ای 23  هک 22  مه  ییاهناوراک  درادن . دوجو 

جاجح تمالس  تیعضو  نیرخآ 

هک دناهدش  توف  نانطومه  زا  رفن  شش  نونکامه  ات  جح  تایلمع  يادتبا  زا  دنتسه و  يرتسب  یناریا  ياهناتسرامیب  رد  رفن  هدزناپ  نونکات 
. تسا هدوبن  ازنآولفنآ  هب  طوبرم  مه  زاب  هک  دنتشگ  زاب  ناریا  هب  هک  رامیب  رفن  دنچ  دناهدوبن . ازنآولفنآ  يرامیب  هب  طوبرم  مادک  چیه 

ازنآولفنآ یعقاو  رامآ 

هدوب یناریا  نارئاز  نیب  رد  ازنآولفنآ  زا  يدروم  رگا  هک  متساوخ  یکشزپ  لوئسم  زا  نم 
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نانیمطا نم  هب  یکـشزپ  تئیه  سیئر  اما  مشاب ، علطم  جح  نامزاس  سیئر  ناونع  هب  نم  ات  دیوگب  نم  هب  دـیوگب ، هتـساوخن  ییاهتلع  هب  و 

. درادن دوجو  نارئاز  نیب  رد  آ »  » ِيازنآولفنآ زا  يدروم  چیه  ًاعقاو  هک  داد 

هنیدم هکم و  نارئاز 

رفن  33 دودح 000 / هکم  رد  دنربیم و  رـس  هب  هنیدـم  رد  رفن   15 دودح 700 / دنتـشگ و  زاب  روشک  هب  یناریا  یجاح  رازه  هدزیـس  نالا  ات 
. دنتسه ندشمک  لاح  رد  هک  دنراد  روضح 

دناهدماین لاسما  هک  یناسک 

دمآ دنهاوخ  ًامتح  دعب  لاس  دناهدش ، فذح  نارئاز  شهاک  رطاخ  هب  طقف  دوبن و  الاب  مه  اهنآ  نس  دنتشادن و  یـصاخ  يرامیب  هک  یناسک 
. دنتسه تیولوا  رد  دناهدنام  رفس  نیا  زا  يرامیب  لیلد  هب  هک  یناسک  همه  دشابن ، ازنآولفنآ  لکشم  هدنیآ  لاس  رگا  و 

جاجح رامآ  شهاک  رد  یسایس  تیساسح  مدع 

ترازو ناسانـشراک  میمـصت  رامآ  شهاک  لـماع  هتـشادن و  تلاـخد  یناریا  جاـجح  راـمآ  شهاـک  رد  یـسایس  تیـساسح  هلئـسم و  چـیه 
. تسا يرامیب  عویش  زا  يریگولج  رب  تشادهب 

تاعیاش دوجو  مغریلع  دوب . يرامیب  عویش  زا  يریگولج  رد  تشادهب  ناسانشراک  میمصت  جح ، هب  ناگدش  مازعا  رامآ  شهاک  تلع  اهنت 
مـسارم رد  یناریا  جاجح  رامآ  شهاک  رد  یـسایس ، ياهتیـساسح  لئاسم و  ریثأت  تلاخد و  رب  ینبم  یمـسر  ریغ  هدشن و  دـییات  تارظن  و 

جاجح و رامآ  شهاک  نیب  یطاـبترا  چـیه  اـم  رظن  هب  هتـشادن و  دوجو  تاـعیاش  نیا  نتـشاد  تیعقاو  زا  ياهناـشن  هنوگچـیه  لاـسما ، جـح 
دوجو یسایس  ياهتیساسح 
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. درادن

تئیه طسوت  ناتسبرع ، یگدامآ  رب  هوالع  یکـشزپ  ریبادت  هیلک  اما  تسا ، هتفرگن  يدج  ار  يرامیب  رطخ  رهاظ  رد  ناتـسبرع  روشک  هچرگا 
. تسا هدش  ینیبشیپ  جح  نامزاس  یکشزپ 

ییاهتیدودحم زین  رگید  یمالـسا  ياهروشک  دناهدمآ . جح  هب  رفن   90 زا 000 / رفن   45 هتفای و 000 / شهاک  رـصم  نارئاز  دصرد  هاجنپ 
دوخ رئاز  رفن   30 رامآ 000 / زا  ار  يرئاز  چـیه  دومن و  لیطعت  ار  جـح  هک  يروشک  اهنت  اهروشک  همه  ناـیم  رد  اـما  دـناهدرک ، لاـمعا  ار 

. تسا سنوت  روشک  هدرکن ، مازعا 
نارئاز رامآ  مکارت  موس  ود  هب  کیدزن  لبق ، هنیدـم  رد  جاجح  دـصرد  داتفه  لاقتنا  رب  میمـصت  و  هدـج ، هاگدورف  تاریمعت  نتفاین  نایاپ  اب 

. دمآ دوجو  هب  یتالکشم  هاگدورف  نیا  بسانم  تیفرظ  شیاجنگ و  مدع  هب  هجوت  اب  هک  دش  لقتنم  هنیدم  هاگدورف  تمس  هب  یناریا ،
. تسا هدش  زور  ات 36  زا 30  رئاز  رفس  تدم  شیازفا  ثعاب  نیگنایم  تروص  هب  جاجح  تشگزاب  زاورپ  دادعت  شهاک 

دیدزاب هس -

همرکم هکم  هب  هرونم  هنیدم  رد  ادخ  هناخ  یناریا  نارئاز  عضو  یـسررب  زا  سپ  ترایز  جـح و  نامزاس  سیئر  يدورهق ، راسکاخ  یفطـصم 
ریزو نواـعم  هثعب ، يربـخ  تاـطابترا  دـحاو  راـگنربخ  شرازگ  هب  دوـش . هاـگآ  هکم  رد  نارئاز  هب  یناسرتامدـخ  یگنوـگچ  زا  اـت  تـفر 

جاجح یفوطم  هسـسؤم  سیئر  بطق ، رکب  نب  حـلاص  لالط  رتکد  رادـید  رد  ترایز  جـح و  ناـمزاس  سیئر  یمالـسا و  داـشرا  گـنهرف و 
رد يدورهق  راسکاخ  دنتخادرپ . همرکم  هکم  رد  یناریا  نارئاز  هب  یناسرتامدخ  یگنوگچ  یسررب  هب  یناریا 
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نامزاس هک  تفگ  نخـس  یتاناکما  هسدقم و  رعاشم  لقن ، لمح و  تاکرادت ، هیذغت و  ناکـسا ، هرابرد  دش  رازگرب  هکم  رد  هک  رادید  نیا 

. دراد زاین  اهنادب  لاس 88  رد  جاجح  هب  رتشیب  یهدتامدخ  يارب 
هب رتهب  تامدخ  هضرع  يارب  ییاهینیبشیپ  زا  همرکم  هکم  رد  ترایز  جح و  داتس  ياضعا  اب  تسشن  رد  نینچمه  يدورهق  راسکاخ  ياقآ 

يراـمیب هژیو  عضو  یـسایس و  صاـخ  ياـضف  دوجو  اـب  تخادرپهنیمز : نیا  رد  هیـصوت  هب  داد و  ربخ  هراـب  نیا  رد  يریگمیمـصت  نارئاز و 
رد نارئاز  تـسا ، هدـش  هـتفرگ  هراـب  نـیا  رد  ییاهمیمـصت  لوئـسم  دارفا  یـصصخت  رظن  هیاـپ  رب  هـک  نارئاز  شهاـک  ترورـض  دوـجوم و 
هک لاح  دنشاب : مظنم  نوگانوگ  ياهتمـسق  اب  لماعت  اهراک و  رد  تساوخ  نالوئـسم  زا  يو  دنـشاب . رایـشه  دیاب  لئاسم  نیا  اب  ییورایور 

تراظن لرتنک و  دصق  هب  ار  راک  رد  كرحت  تبسن ، نیمه  هب  دیاب  تسا ، رتمک  هتـشذگ  ياهلاس  اب  شجنـس  رد  لاسما  جح  رد  راک  مجح 
. دوش فرطرب  مه  یلامتحا  تالکشم  دنوش ، لقتنم  هکم  هب  نارئاز  هکنیا  زا  لبق  ات  درک ، رتشیب 

ینادردق مایپ  راهچ -

ار امش  همه  دریذپب و  ار  امش  هبعک  يادخ  مراودیما  میوگیم و  شابداش  امـش  هب  ار  جح  کسانم  نتفای  نایاپ  قیرـشت و  مایا  ندمآ  رـس  هب 
امـش هکنیا  يارب  ار  دوخ  شالت  لبق ، لاس  زا  ترایز  جح و  نامزاس  رد  امـش  نارازگتمدخ  دنادرگزاب . نامیمالـسا  نهیم  هب  مناغ  ملاس و 

. دینک بسک  يرتشیب  تیونعم  نیفیرش  نیمرح  رد  روضح  تصرف  زا  دیناوتب 
تامیلعت فرط و  کی  زا  ییارجا  شخب  رب  هدـش  لـیمحت  تارییغت  نآ  لاـبند  هب  ناتـسبرع و  رد  آ »  » يازناولفنآ سوریو  شرتسگ  لاـمتحا 

يرادیاپاناب هراومه  هک  جح  ترازو 
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یکـشزپ زکرم  يراکمه  اب  نامزاس  دیدرگ . هدش  نییعت  شیپ  زا  هنوگ  هب  اههمانرب  زا  یخرب  ندـش  هدایپ  عنام  رگید ، يوس  زا  تسا  هجاوم 

یکشزپ زکارم  هب  تاعجارم  يدج  شهاک  هناتخبشوخ  هک  تفرگ  راک  هب  درکیم  روصت  هک  ار  هچنآ  ره  امـش  ندنام  تمالـس  يارب  جح 
. تسا هنحص  نیا  رد  تیقفوم  رگناشن  ریم ، گرم و  كدنا  رامآ  و 

هک يوـنعم  مـیظع  هریخذ  نـیا  اـب  دـیناوتب  هللا  ءاـش  نا  دـشاب و  راگدـنام  ناـتیارب  زیخاتـسر  زور  اـت  جـح  يوـنعم  ياـههولج  هـک  مراودـیما 
. دیشاب رازگرثا  دوخ  یگدنز  طیحم  هداوناخ و  رد  دیاهتخودنا ،

هتاکرب هللاتمحر و  مکیلع و  مالسلاو 
يدورهق راسکاخ  یفطصم 

نامزاس سیئر  ریزو و  نواعم 
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تسشن جنپ -

هناگُهن قطانم  اهداتس و  نالوئـسم  همرکم و  هکم  داتـس  مرتحم  لوئـسم  ترایز ، جح و  نامزاس  مرتحم  سیئر  روضح  اب  یگنهامه  تسـشن 
دـصق هب  هسـسؤم  نیا  هریدـم  تئیه  ياضعا  رگید  بطق و  لالط  رتکد  هسـسؤم  نیا  سیئر  روضح  ناریا و  یفوطم  هسـسؤم  لحم  رد  جـح 

: دش رازگرب  ریز  ياهیگنهامه 
؛ رعاشم رد  رتهب  تامدخ  هضرع  ترورض 

؛ انم رد  رتشیب  تشادهب  تیاعر  تفاظن و  حرط  رتهب  يارجا 
؛ تسا هدش  ارجا  یناریا  جاجح  يارب  هسسؤم  نیا  رد  اهنت  هک  انم  رد  عیام  نوباص  نزخم  شیازفا 

؛ هدج هاگدورف  هرونم و  هنیدم  يوس  هب  همرکم  هکم  زا  اهناوراک  جورخ  يدنبنامز  همانرب  تیاعر 
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. يراگنتشگنا دنیآرف  فذح  هدج و  هاگدورف  زا  نارئاز  جورخ  عیرست  ترورض 

ياهزاورپ تشگزاب  یهدناماس  عوضوم  رهـش ، نیا  رد  يدوعـس  ناتـسبرع  نالوئـسم  اب  یتاسلج  رد  هدج ، هب  نامزاس  جح  نواعم  دورو  اب 
. دش دیکأت  نآ  رب  يریگیپ و  هدج  هاگدورف  زا  جاجح 

همانرب حرط و  لک  هرادا  ب )

تسیچ هرادا  نیا  تیرومأم  اما  دش . رـضاح  جح  مسوم  رد  راب  نیتسخن  يارب  لاس 1388  ترایز ، جـح و  نامزاس  همانرب  حرط و  لک  هرادا 
یـضترم رتکد  اب  وگوتفگ  رد  اهشـسرپ  نیا  خـساپ  دراذـگیم ؟ جـح  ییارجا  دـنور  رب  يریثأت  هچ  و  دـهدیم ؟ ناماس  ار  يراـک  هچ  و 

: تسا هدمآ  ترایز  جح و  نامزاس  همانرب  حرط و  لک  هرادا  نواعم  يرگنامک ،
؟ تسیچ لاسما  جح  رد  همانرب  حرط و  رتفد  یلصا  فیاظو  لاؤس 

زا نآ  هفیظو  هس  هک  دراد  جـح  مایا  رد  یلـصا  هفیظو  جـنپ  همانرب  حرط و  هرادا  مرتحم ، نارئاز  همه  جـح  یلوبق  يوزرآ  مالـس و  اب  باوج 
ار نآ  راثآ  هللاءاشنا  هک  تسا  هدـش  یحارط  لاسما  جـح  هژیو  هک  دراد  هدزاب  دوز  هفیظو  ود  تسا و  رادروخرب  تدـم  زارد  جـیاتن  راثآ و 

اههنیزه شهاک  رتنوزف و  تقد  رتالاب ، تعرـس  رتشیب ، تیفیک  داجیا  فدـه  اب  هک  هفیظو  ود  نیا  درک . میهاوخ  هدـهاشم  لاـسما  جـح  رد 
زین ناتـسبرع و  رد  ییارجا  تایلمع  هزوح  رد  تاعالطا  لدابت  ون  يرواـنف  زا  هدافتـسا  رد  راـکتبا  يروآون و  داـجیا  اـب  تسا  هدـش  یحارط 

هنیمز رد  لوا  ماگ  رد  هک  ناتـسبرع  رد  ییارجا  تایلمع  ياهنایار  هکبـش  يارجا  هدودـحم  تسا . هدـش  يدربراک  تاـعالطا  راـمآ و  هزوح 
لماوع نارئاز و  ياهرامآ  هیلک  هکبش  نیا  رد  تسا . هدمآ  رد  ارجا  هلحرم  هب  نیالنآ  تروص  هب  تنرتنیا و  هکبـش  زا  هدافتـسا  اب  تاکرادت 

هیلک تبث  زین  یمیژر و  يداع و  ياذـغ  ياههیمهـس  تارییغت  عیزوت  ياهریـسم  هنیدـم  هکم و  رد  اهنآ  رارقتـسا  ناـکم  جـح ، ياـهناوراک 
ياهرابنا ياهدیرخ 
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. دریگیم رارق  تیریدم  تراظن و  دروم  هکبش  نیا  رد  اههناخزپشآ  زین  اهرابنا و  زا  سانجا  یجورخ  يدورو و  تاکرادت و 

تحت ار  ییارجا  تاعوضوم  ریاس  دادـما و  نامرد ، تشادـهب و  لقن ، لمح و  نکـسم ، ياههزوح  همادا ، رد  یتنرتنیا  هکبـش  نیا  هللا  ءاشنا 
نیا تخاس . دـهاوخ  مهارف  ار  اههنیزه  ندومن  هنیهب  تیفیک و  شیازفا  تقد و  تعرـس ، تاـبجوم  هللا  ءاـشنا  هک  داد  دـهاوخ  رارق  شـشوپ 

يداتـس یلاع و  ناریدـم  هب  زین  ار  تراظن  تیریدـم و  ناکما  تساک و  دـهاوخ  اههناخزپشآ  اهرابنا و  يراـج  ياـهتیلاعف  مجح  زا  هکبش 
مزال فارشا  متسیس  نیا  داجیا  دننک . لامعا  ار  يرتلوقعم  رتهب و  ياهيریگمیمـصت  اهشرازگ  اههداد و  لیلحت  اب  ات  داد  دهاوخ  نامزاس 

مهارف ار  جـح  مسوـم  رد  ناـنآ  یندـب  ياـهتیلاعف  زین  نارئاز و  ياـهزاین  ندـش  یقطنم  هرمع و  جـح و  رد  فرــصم  يوـگلا  حالــصا  رب 
. دروآیم

هنازور زاـین  دروـم  ياـهرامآ  همه  حرط  نیا  رد  تسا . نیما » حرط   » هب فورعم  هک  تسا  يراـمآ  ماـظن  یحارط  هدزاـب ، دوز  هفیظو  نیمود 
توف زین  یلامتحا و  ياهيریگتسد  ثداوح ، تقرس ، نارئاز  ندش  مگ  اهناتـسرامیب ، رد  يرتسب  اهيرامیب ، ياههنیمز  رد  نامزاس  ناریدم 
لیلحت ناسآ و  تاعالطا  نیا  هب  ناریدم  یـسرتسد  دوشیم و  تبث  نیالنآ  تروص  هب  طبترمزکارم  ریاس  جح و  ياهناوراک  طسوت  نارئاز 

. دزاسیم لیهست  ار  روما  يریگیپ  اهشرازگ  هیهت  اهرامآ و 
؟ دیاهدوزفا نامزاس  هب  یناسنا  يورین  دنچ  اهراک  نیا  يارجا  يارب  لاؤس 

يارجا روما و  يریگیپ  يارب  هناـیار  شخب  رد  مه  رفن  ود  هماـنرب و  حرط و  رتـفد  رد  راـک  نیا  يارب  رفن  هس  طـقف  لاـسما  جـح  رد  باوـج 
. دناهدش ینیب  شیپ  فیاظو 

. دیهد حیضوت  مه  همانرب  حرط و  تدم  زارد  ياهتیلاعف  هرابرد  لاؤس 
. تسا هدش  زاغآ  هللادمحلا  لاسما  جـح  رد  اهنآ  يارجا  هک  تسا  هدـش  ینیبشیپ  همانرب  حرط و  فیاظو  رد  تدـمزارد  تیلاعف  هس  باوج 

بیوصت هب  تیلاعف  اهدص  همانرب و  ناونع  بلاق 34  رد  هک  تسا  جح 88  یتایلمع  هجدوب  همانرب و  لرتنک  تراظن و  راک ، نیلوا 
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. دریذپیم ماجنا  لرتنک  تراظن و  نیا  کیدزن  زا  جح ، همانرب  يارجا  نیح  رد  راب  نیلوا  يارب  تسا . هدیسر 

اهتیفیک و تیاعر  اب  جح  رفـس  تمیق  ندرک  رتیقطنم  لابند  هب  هک  تسا  جـح  هدـش  مامت  تمیق  یـسررب  یـسانشراک و  عوضوم ، نیمود 
زا يریگهرهب  قیرط  زا  اهنآ  هعسوت  اهدنیآرف و  یسررب  لک ، هرادا  نیا  تدمزارد  همانرب  نیموس  و  میتسه . یمارگ  نارئاز  حالـص  فرص و 

. میتسه  TI  ) ) یت يآ .
هدراذگ ریثأت  نارئاز  هب  تامدخ  هضرع  تیفیک  رب  امش  راک  هتفه ، دنچ  نیمه  رد  هدش ، زاغآ  هزات  لاسما  جح  رد  امـش  راک  دنچ  ره  لاؤس 

؟ دراذگ دهاوخ  ریثأت  هدنیآ  ياهلاس  رد  ای  تسا 
فادـها هب  دـناوتب  رتهب  رئاز  ات  دروآ  مهارف  نارئاز  يارب  ار  مزال  ياـهرتسب  هک  تسا  نیمه  تراـیز  جـح و  ناـمزاس  یلـصا  فدـه  باوج 

. دزادرپب تسا  نیملسم  نیب  تدحو  ماجسنا و  داحتا و  شیازفا  مالسا و  نانمشد  زا  تئارب  تیونعم ، هعسوت  هک  رفس  نیا  یلصا 
ياهزاین زا  لاب  غارف  ياراد  ملاس ، دـیاب  رئاز  تسا . ییاـهینابیتشپ  هب  دـنمزاین  نیا  دوخ  هک  دـسرب  فادـها  نیا  هب  اـت  دـیآیم  جـح  هب  رئاز 

رد ار  رئاز  لقن ، لمح و  نکـسم و  نامرد ، هیذـغت ، نوچ  یتامدـخ  هضرع  دـسرب . دوخ  تراـیز  لاـمعا و  هب  دـناوتب  اـت  دـشاب  هنازور و ... 
هب همانرب  حرط و  هک  تسا  قیقد  یحارط  کی  دـنمزاین  نآ  يزاسهنیهب  تیفیک و  ياقترا  دـنکیم و  کمک  شايونعم  فادـها  هب  ندیـسر 

یعون هب  هک  تسا  جـح  هعـسوت  عماج  ماـظن  کـی  یحارط  هماـنرب ، حرط و  لـک  هرادا  ياـهراک  نیلوا  زا  یکی  دـنکیم . کـمک  راـک  نیا 
. دهد رارق  جح  نامزاس  يور  شیپ  ار  یبسانم  زادنامشچ  دناوتیم 

؟ دزادرپیم ییاهزیچ  هچ  هب  یتایلمع  هجدوب  همانرب و  لاؤس 
هجدوب ییارجا  دـحاو  نیا ، زا  شیپ  رگا  دزادرپیم . فلتخم  ياـهتنواعم  اهدـحاو و  ياـههمانرب  یـشخب  رثا  هب  ًاـقیقد  هماـنرب  نیا  باوـج 

درکیم و هنیزه  ار  دوخ  بوصم 
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رگا دوشیم . يریگیپ  اًلماک  اههنیزه  رثا  تسا و  توافتم  راـک  نیا  یتاـیلمع ، يزیر  هجدوب  رد  دـشیمن  دـحاو  نآ  یـشخبرثا  هب  یهجوت 

ات دوشیم  لرتنک  نآ  یفیک  یمک و  ياهصخاش  ماـمت  هماـنرب  نیا  رد  دـشاب ، هتـشاد  هنیزه  ناـموت  دراـیلیم   136 نکـسم ، دننام  ياهمانرب 
رد جـح  ناـمزاس  مه  یـسررب ، نیا  ساـسا  رب  هک  هن  اـی  تسا  هدـش  قـقحم  بوـصم  مزـال و  ياهرادناتـسا  اـیآ  هـنیزه  نـیا  زا  دـعب  مینیبـب 
مزال ياهییاناوت  تیمک و  دوبمک  زین  دوشیم و  یبایزرا  رتهب  ناریدـم  درکلمع  مه  دوب و  دـهاوخ  رتقیقد  رتتحار و  يدـعب  يزیرهمانرب 

تسا دوخ  فادها  هب  یبایتسد  يارب  نامزاس  کی  بولطم  هک  ار  مزال  طیارـش  لک ، رد  یتایلمع  هجدوب  همانرب و  دوشیم . نشور  اهورین 
. دنکیم هدامآ 

؟ دینکیم هدافتسا  تاعالطا  يروآنف  ون  ياهرازبا  زا  هزادنا  هچ  ات  لاؤس 
شهاـک اـهراک و  رد  تقد  تعرـس و  تیفیک ، شیازفا  رد  دـناوتیم  هک  يروآنف  کـی  ناوـنع  هب  یت  يآ . زا  تسا  هدـش  شـالت  باوـج 

ناریا هب  رئاز  هک  ینامز  ات  مان  تبث  زا  رئاز  کی  ياهراک  زورما  دوش . هدافتـسا  اهراک  مامت  رد  دشاب و  رثؤم  رایـسب  جح  نامزاس  ياههنیزه 
. دراد رارق  یتيآ  ياهراک  رتچ  ریز  رئاز  تشگزاب  زا  دعب  طابترا  یتح  ددرگیم و  زاب 

هرونم هنیدم  داتس  ج )

هراشا

لکـشم و نودب  هدوسآ و  نانآ  ات  دریذپیم  تروص  اجنآ  زا  اهنآ  جورخ  ات  يوبن ) مرح   ) هنیدـم هب  نارئاز  دورو  نامز  زا  یناوارف  ياهراک 
رگید راک  رازه  تالکشم و  عفر  لقن و  لمح و  لیاسو  اذغ و  نیمأت  ات  اهلته  رد  ناکسا  زا  دنوش . یهار  لکشم  نودب  دنیایب و  تینما  رد 

رامآ و زا  هن  ریز  شرازگ  دوشیم . ارجا  تیریدم و  يزیرهمانرب ، هرونم  هنیدم  داتس  رد  اهراک  نیا  همه  تسین . رفن  ود  ای  کی  هدهع  رب  هک 
: دیوگیم هداوناخ  زا  رود  نامداخ  زا  هکلب  دادعا ،
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تیریدم رتفد  کی -

هدزای ات  شیبامک  دنکیم و  زاغآ  حبص  تشه  زا  ار  شراک  هنیدم  رد  وا  تسا . هنیدم  داتس  تیریدم  رتفد  لوئسم  سانشادخ ، سابع  ياقآ 
سمل ار  تالکشم  دیاب  یجاح  هک  تسا  رواب  نیا  رب  دنادیمن و  تالکشم  نودب  ار  يرازگجح  سانشادخ ، دنامیم . رتفد  نیمه  رد  بش 

. دنوش راچد  تالکشم  نیرتمک  هب  نارئاز  هک  دنشوکیم  ییارجا  ياهورین  همه  اهلاس  نیا  رد  دیوگیم  اما  دنک ، كرد  ار  جح  ات  دنک 

ینابیتشپ ود -

حاتتفا ار  هنیدـم  داتـس  میدـمآ و  هنیدـم  هب  نابآ  مراهچ  زا  ام  دـیوگیم : شخب  نیا  راک  هرابرد  ینابیتشپ  لوئـسم  يدادـح ، میهاربا  ياـقآ 
، زیهجت یتارباخم ، تامدخ  هیلقن ، لیاسو  یهدناماس  دننک . زاغآ  ار  ناشراک  دنوش و  رقتسم  اجنیا  رد  دنناوتب  نارازگتمدخ  همه  ات  میدرک 

تفگ ناوتیم  هک  تسا  ینابیتشپ  ياهراک  زا  هنیدم ، رد  جح  نارازگراک  تمدخ  زاغآ  يارب  تاناکما  هیلک  يزادناهار  هیهت و  تامدـخ و 
راک هب  بش  هدزاود  هب  کیدزن  اـت  حبـص  شـش  زا  داتـس  سیئر  ياـپهباپ  دـیوگیم  يدادـح  تسا . يرازگجـح  جـح و  نییآ  هدـننکزاغآ 

. درک یگدیسر  اهنادب  دیاب  هک  تسا  بش  ياههمین  ياهدادیور  زا  ریغ  نیا ، هتبلا  میزادرپیم و 

هجراخ روما  ترازو  یگدنیامن  هس -

لکـشم نونکات  دراد : هدننکلاحـشوخ  يربخ  رتفد ، نیا  ریدـم  صلاخ ، بابرا  ساـبع  ياـقآ  تسا و  رقتـسم  هنیدـم  داتـس  رد  زین  رتفد  نیا 
هنیدم رد  ار  یلام  ياهراک  همه  هک  تسا  هنیدم  داتـس  یلام  روما  لوئـسم  ییاوقت  دوعـسم  ياقآ  تسا . هدماین  شیپ  اهیناریا  يارب  یـصاخ 

: دـیوگیم دـیکأت  اب  هدادیم و  تروص  ار  یلاـم  ياـهراک  لاس 1374  زا  وا  دـنکیم . نیمأت  ار  نوگاـنوگ  ياـهشخب  دـهدیم و  ناـماس 
. تسا هتشادن  يرسک  باسح و  فالتخا  چیه  نونکات 
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. دنکیم يریگیپ  ار  اهراک  شرتفد  رد  رادباسح )  ) یفطل دیعس  ياقآ  اب  هارمه  بش  هدزای  ات  وا 

هنایار شخب  راهچ -

مظن و هنیدم  رد  یناریا  نارئاز  ناکـسا  ياهراک  همه  دـنکیم و  تمدـخ  هنیدـم  داتـس  نکـسم  هنایار  شخب  رد  ینافرع  دـمحا  دیـس  ياقآ 
هللامسب حبص  ینافرع ، دمحا  دیس  هتفگ  هب  تسا . هدش  رتشیب  ناکـسا  لحم  زا  رئاز  ره  مهـس  مه  هنیدم  رد  هک  دیوگیم  وا  دهدیم . بیترت 

هن يریگیپ و  هزیگنا  اب  دـشاب ، نارئاز  نکـسم  هرابرد  هک  يراک  ره  هللادـمحلا و  ییوگیم  مه  بش  ینکیم و  عورـش  ار  راک  ییوگیم و 
تکرـش لیمک  ياعد  رد  رابود  دـناوتن  یناوراک  رگا  یتح  ای  رتمک  ای  دـشاب  هدروآ  رئاز  تیفرظ ، زا  رتشیب  یناوراـک  رگا  یتح  ییوگیمن ؛

. رگید همانرب  ره  رییغت  ای  دسرب و  تماقا  لحم  نامز  رد  رییغت  میظنت و  هب  راک  دنک و 
نارئاز جورخ  تامدخ و  هیذغت ، زاورپ ، اهناوراک ، جورخ  دورو و  تاعالطا  ینیما  رداهب  هک  تسا  داتـس  ياهشخب  رگید  زا  هنایار  دحاو 

داتـس ياهراک  همه  ات  تسا  مرگرـس  اهنآ  هب  بش  رخآ  ات  حبـص  زا  زور  ره  دـنکیم و  تبث  شاهنایار  رد  ار  رامآ  رگید  هکم و  يوس  هب  ار 
ات تساهنآ  تخـس  گرزب و  ياهراک  زا  ياهدـیزگ  شرازگ  اما  تسین ، هنیدـم  داتـس  رد  اهراک  همه  نیا ، دریگ . ناماس  تعرـس  اب  هنیدـم 

. دننک یهارمه  ار  نانآ  ییوگاعد  اب  مه  نارئاز 

هیذغت داتس  تنواعم  جنپ -

؟ دشیم ماجنا  ینامز  هچ  ات  یتنس  تخپ  لاؤس 
ییاهتیدودحم هب  هجوت  اما  دـندومنیم ، اذـغتخپ  هب  مادـقا  نارئاز  تماقا  لحم  ياهنامتخاس  رد  اهناوراک  هیلک  لاس 1380  ات  باوج 

ناتسبرع یندم  عافد  نامزاس  طسوت  هک 
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تارطخ اهنامتخاس و  یگدنکارپ  کچوک و  ییاهلحم  رد  اذـغ  خـبط  یتشادـهب  طیارـش  ندوب  بسانمان  یفرط  زا  دـش و  داجیا  يدوعس 

ذاختا نارئاز  هب  مرگ  ياذـغ  هضرع  يارب  ار  يدـیدج  هویـش  هک  تشاد  نآ  رب  ار  تراـیز  جـح و  ناـمزاس  ناریدـم  يزوسشتآ ، زا  یـشان 
. دنیامن

. دومن يزکرم  ياههناخزپشآ  يزادناهار  هب  مادقا  همرکم  هکم  رد  نآ  زا  سپ  هرونم و  هنیدم  رد  ادتبا  لاس 1380  زا  ترایز  جح و  نامزاس 
اههناخزپشآ نونکا  مه  هک  يروط  هب  دش ؛ یتالیکشت  راتخاس  نامزاس و  ياراد  اذغ  دیلوت  دنیآرف  اًلمع  يزکرم ، ياههناخزپشآ  لیکـشت  اب 

تخپ فلتخم  ياههورگ  عیزوت ، شخب  يرادا ، شخب  هیذـغت ، لوئـسم  تشادـهب ، لوئـسم  کشزپ  نواعم ، ریدـم ، لماش  يراتخاس  ياراد 
طـسوت اههورگ  نیا  هک  دنـشابیم  يزاسهدامآ ) هورگ  نیچرود و  پوس و  تخپ  هورگ  جنرب ، تخپ  هورگ  بابک ، شروخ و  تخپ  هورگ  )

میاهتـسناوت اذغ  تمالـس  تشادهب و  تیاعر  رب  هوالع  اذغ  دـیلوت  دـنیآرف  رد  زکرمت  اب  دـنوشیم . تیریدـم  اهزپشآ  اهزپشآرـس و  نیرتهب 
. مییامن هیهت  نارئاز  يارب  هقئاذ  اب  بسانتم  تیفیک  اب  ناسکی و  ییاذغ 

؟ تسا هدش  یحارط  هنوگچ  لاسما  جح  رد  هیذغت  همانرب  لاؤس 
تاسلج نآ  زا  سپ  زاغآ و  لبق  لاس  یـسانشبیسآ  اب  ادـتبا  راـک  نیا  دراد . یفلتخم  لـحارم  ییاذـغهمانرب  نیودـت  هیهت و  دـنیآرف  خـساپ 

ناسانـشراک و رظن  هتـشذگ و  ياهلاس  هبرجت  هب  هجوت  اب  دش . رازگرب  اههناخزپشآ  ناریدم  هیذغت و  اذغ و  رما  نیـصصختم  اب  یـسانشراک 
، تشادهب تمالـس و  هب  هجوت  دش . ارجا  هتفرگ و  رظن  رد  اذـغ  نیودـت  هیهت و  يارب  یلک  ییاهتسایـس  صوصخ ، نیا  رد  هبرجت  نابحاص 

هیهت يارب  هک  تسا  یلوصا  زا  بسانم ، تخپ  ياهشور  يریگراک  هبو  یلاع  تیفیک  اب  هیلوا  داوم  زا  هدافتسا  نارئاز ، مومع  هقئاذ  اب  قباطت 
هدنریگرب رد  هک  یلم  ياذغ  رگید  نایب  هب  ای  اههقئاذ  مامت  اب  بسانم  ییاذغ  تسا  هدش  یعـس  ًانمـض  دریگیم . رارق  رظندـم  نارئاز  ياذـغ 

دروم يذغم  داوم  مامت 
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مان ددرگ . كرادت  هیهت و  دشاب  نارئاز  تیلاعف  نازیم  نینچمه  ناتـسبرع و  ییاوه  بآ و  طیارـش  هب  هجوت  اب  ندب  زاین  زا  شیب  یتح  زاین و 

بسانم و ياذغ  ناونع  هب  روشک  فلتخم  قطانم  عونتم  ياههقیلس  يدنبعمج  رد  تقیقح  رد  یلم  ياذغ  میتشاذگ . یلم  ياذغ  ار  اذغ  نیا 
. اهشروخ عاونا  دننام  تسا ؛ هدش  هتفریذپ  هقالع  دروم 

؟ دیآیم مهارف  اجک  زا  هیلوا  داوم  لاؤس 
یتشادهب رظن  زا  روشک ، داصتقا  هب  کمک  رب  هوالع  ات  دوش  هیهت  ناریا  زا  زاین  دروم  هیلوا  مالقا  رتشیب  ناکما  دح  رد  دوشیم  شالت  خـساپ 

ناریا زا  الآلزق و ...  یهام  دـمجنم ، ياهيزبس  تابوبح و  رابکـشخ ، لاثم  روط  هب  دـشاب . رادروخرب  ییـالاب  تیلوبقم  هجرد  زا  تیفیک  و 
یملع و لوـصا  تیاـعر  اـب  جـنرب و ...  تاـینبل ، نغور ، عاوـنا  يدنفـسوگ ،) تشوـگ   ) مرگ زمرق  تشوـگ  دـننام  یمـالقا  دوـشیم و  هیهت 

. دوشیم يرادیرخ  ناتسبرع  رازاب  زا  رتربتیفیک 
؟ دینکیم تراظن  اذغ  تشادهب  رب  هنوگچ  لاؤس 

راتـشک و زا  دعب  لبق و  ماد  تمالـس  لرتنک  روظنم  هب  یناریا  ناکـشزپماد  اههناخزپشآ و  رد  هیذغت  تشادهب و  نیـصصختم  روضح  باوج 
. دشابیم اههناخزپشآ  رد  اذغ  تشادهب  هدننک  نیمضت  جح  یکشزپ  زکرم  تراظن 

هدعو جنپ  یهام و  هدعو  ود   ) دیفـس تشوگ  اب  هدعو  تفه  زمرق و  تشوگ  اب  اذغ  هدعو  تفه  نارئاز  يارب  هتفه  رد  هک  هدش  يزیرهمانرب 
رد عونت  هتبلا  ددرگ . هضرع  دیفـس  تشوگ  هدعو  کی  زمرق و  تشوگ  هدـعو  کی  زورهنابـش  کی  رد  هک  بیترت  نیا  هب  ددرگ  هیهت  غرم )

. دشابیم زین  عیزوت  هخرچ  نینچمه  اههناخزپشآ و  رد  دیلوت  مجح  زا  رثأتم  دش  ناونع  هک  یبلطم  رب  هوالع  اذغ  عون 
اذغ هدعو  ره  يارب  مینک ، يرتشیب  تراظن  اذغ  خبطرب  نینچمه  میشاب و  هتشاد  هیلوا  داوم  هیهت  يارب  یقیقد  يزیرهمانرب  میناوتب  هکنیا  يارب 

هنازور 205 اًلثم  تسا . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ياهنارـس  هربخ  ياهزپشآرـس  ناسانـشراک و  رظن  اب  دوجوم و  یملع  ياهيزیرهمانرب  ساـسارب 
هب راهان  رد  نآ  رتشیب  شخب  هک  هدش  هتفرگ  رظن  رد  رفن  ره  يارب  جنرب  مرگ 
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. دوشیم هدافتسا  كاروخ  نیچرود  ناونع  هب  ماش  رد  ولچ و  ناونع 

، نارئاز زاین  هب  هجوت  اـب  هکلب  دوشن ؛ هداد  وا  هب  تشاد  يرتشیب  ياذـغ  تساوخ  رد  یناوراـک  رگا  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  هنارـس  نییعت  هتبلا 
نردم ییاههناخزپشآ  ات  هدش  يدایز  شالت  هکنیا  نمـض  دریگیم . رارق  رایتخا  رد  اذغ  دنکیم و  یفاضا  ياذغ  تساوخرد  ناوراک  ریدم 
ببـس اههناخزپشآ  رد  هتفرـشیپ  یتعنـص و  ياهنک  خرـس  زا  هدافتـسا  دنوش . راک  هدامآ  زهجم و  نارئاز  ياذغ  زپ  تخپ و  يارب  هتفرـشیپ  و 

اب هک  دنوشیم  هدامآ  یتعنص  گید  رد  پوس  شروخ و  دنوش . خرـس  تخاونکی  روط  هب  دنراد  ندش  خرـس  هب  زاین  هک  يداوم  ات  دوشیم 
. دشاب هتشاد  ار  تارییغت  نیرتمک  خبط  دنیآرف  رد  اذغ  ات  دننکیم  راک  راخب 

هلمج زا  فورظ و ...  يوشوتسـش  هاگتـسد  جنرب ، يوشوتسـش  هاگتـسد  یتعنـص ، ياهزپ  بابک  جنرب ، يراجوب  نوچمه  ییاههاگتـسد 
. ددرگیم هدافتسا  يزکرم  ياههناخزپشآ  رد  هک  تسا  ییاههاگتسد 

هگن مرگ  هجرد  داتفه  زا  شیب  يامد  رد  خـبط  زا  دـعب  ار  اذـغ  هک  دـشابیم  يزکرم  هناخزپشآ  ياهیگژیو  رگید  زا  اذـغ  لـمح  هاگتـسد 
ات دوریم  راک  هب  لاس  ره  يدایز  يزیرهمانرب  شالت و  تفگ  دیاب  يدنبعمج  رد  دریگ . رارق  نارئاز  رایتخا  رد  هزات  ملاس و  اذغ  ات  درادیم 

لیدبت اهاذغ  نیرتهب  هب  هیلوا  داوم  نیرتهب  یتشادهب ، یملع و  خـبط  اب  نینچمه  ناراکردـناتسد و  براجت  اهصـصخت و  زا  يریگهرهب  اب 
ناراکردـناتسد نیلوئـسم و  تسا و  راوشد  سب  يراک  نایناریا ، فلتخم  ياـههقئاذ  ياـضرا  دریگ . رارق  زیزع  نارئاز  راـیتخا  رد  هدـش و 

نارهاوخ هکنیا  زا  هدیبلط و  شزوپ  یلامتحا  ياهیتساک  فعض و  زا  اذغ ، ياقترا  دوبهب و  رما  رد  یمارگ  نارئاز  تارظن  زا  لابقتسا  نمض 
. دنرادیم زاربا  ار  شیوخ  نانتما  رکشت و  لامک  دنیاشخبیم ، نایرجم  رب  ار  اهفعض  نیا  دنمجرا  ناردارب  و 
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نارئاز ياذغ  یتمالس  نیمضت  یگنوگچ  هرابرد  هیذغت  سانشراک  یتسرد ، اضر  دمحا  رتکد  اب  وگوتفگ 

؟ تسا مزال  نانآ  رتشیب  يارب  دوشیم ، مهارف  نارئاز  يارب  هک  ییاذغ  نیا  زا  هزادنا  هچ  لاؤس 
قبط دنتفرگ . رارق  یسررب  دروم  جح  هب  هدش  فرـشم  نارئاز  زا  یلوبق  لباق  هنومن  نآ  ساسارب  هک  دش  ماجنا  یملع  یقیقحت  لاسما  باوج 

. دنتسه نزو  هفاضا  ياراد  رفن  هس  ًادودح  هدش ، فرشم  یناریا  رئاز  راهچ  ره  زا  هدش  ماجنا  ياهدروآرب 
نارئاز زا  يرایسب  نیا ، رب  هوالع  دننکیم . هدافتسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  ییاذغ  لماک  همانرب  زا  رفس  نیا  لوط  رد  یناریا  زیزع  نارئاز  مومع 

رد هکنیا  ینارگن  زا  دنراد و  هارمه  دوخ  اب  ار  تالقنت  ریاس  همخت و  هتسپ ، تالکـش ، کشخ ، ینیریـش  تابن ، لیبق  زا  یفاضا  ییاذغ  داوم 
اذغ يرادقم  اذغ ، لومعم  رادقم  رب  هوالع  اذغ ، عیزوت  ماگنه  اهناوراک  رد  نمض  رد  دننکیم . لیم  مه  ار  اهنآ  دننکن ، فعـض  رفـس  نیا 

یمارگ نارئاز  زا  یخرب  هچنانچ  دننکیم . لیم  هبانتعم  رادقم  هب  مه  نیا  زا  نارئاز  زا  یخرب  هک  دننکیم  هضرع  اذغ  زیررس  ناونع  تحت  ار 
یبرچ و نتفر  الاب  نزو و  هفاضا  دیدشت  بجوم  یفاضا  ياذغ  تفایرد  دننک ، فرصم  ار  اذغ  رادقم  نیا  همه  دناهدیسر ، یلاس  نایم  هب  هک 

. دوشیم یهتنم  هدنیآ  رد  نانآ  سردوز  گرم  هب  هدش و  نوخ  کیروا  دیسا  لورتسلُک و 
اب هیذغت  هورگ  تسا . رئاز  دوخ  اب  یفرـصم  ياذغ  رادقم  هرابرد  يریگمیمـصت  زا  يدایز  شخب  هک  ارچ  دوش ؛ هتفگ  دراوم  نیا  تسا  مزال 
مه رارق  دراذگیم و  زیم  يور  دـنکیم و  هدامآ  تسا ، هزمـشوخ  رایـسب  دارفا و  یعقاو  زاین  زا  شیب  یهاگ  هک  ار  ییاهاذـغ  شالت  تیاهن 

نارئاز رگا  دنک . فرـصم  ار  نآ  همه  دنک و  يراکمه  بوخ  هنیمز  نیا  رد  تسین  مزال  ًاترورـض  رئاز  اما  دنک ؛ رتمک  ار  اذغ  رادـقم  تسین 
. دناهدرک لمع  ناشدوخ  عفن  هب  دنریگب  رظن  رد  ار  ناشدوخ  ینس  یمسج و  طیارش 

؟ تسیچ اذغ  ندروخ  هزادنا  هرابرد  امش  هیصوت  لاؤس 
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هوالع نیگنس  ماش  هک  ارچ  میروخب ؛ رایخ  تسام و  نان و  ای  رایخ  رینپ و  نان و  لثم  یکبـس  ماش  اهبش  هک  تسا  نیا  نم  داهنـشیپ  باوج 

. درادیم زاب  شوخ  یلاح  کبس و  یندب  اب  ترایز  تدابع و  زا  ار  ام  دوشیم  فلتخم  ياهيرامیب  نزو و  هفاضا  ثعاب  هکنیا  رب 
؟ دینکیم دییأت  ار  نارئاز  ياذغ  ندوب  یتشادهب  ملاس و  ایآ  لاؤس 

. دنام دهاوخ  اذغ  خبط  نایاپ  ات  یگدولآ  نیا  زا  یشخب  دشاب ، هتشاد  یگدولآ  اذغ  هیلوا  داوم  رگا  تسا . مهم  رایسب  اذغ  هیلوا  داوم  باوج 
کی هجرد  یتشادهب و  ملاس ، ًاعطق  هیلوا  داوم  ات  دننکیم  تراظن  شالت و  ناکشزپماد  هیذغت و  نیلوئـسم  تشادهب ، ناسانـشراک  اجنیا  رد 

خبط هلحرم  رد  اذغ  ندوب  یتشادهب  تسد ، تلاخد  مدع  اذغ و  خبط  لحارم  یمامت  ندوب  هزیناکم  هک  تساذغ  خـبط  يدـعب  هلحرم  دـشاب .
هیلوا داوم  يزاسهدامآ  فلتخم  لحارم  ات  دراد  تراظن  اذغ  خبط  دنیآرفرب  تشادهب  صصختم  هناخزپشآ  ره  رد  ًانمض  دنکیم . نیمضت  ار 

تیاعر لحارم  نیا  رد  هیذغت  ملع  ناسانـشراک  ياههیـصوت  نیا  رب  هوالع  دریگ . تروص  یتشادهب  نیزاوم  قبط  یتسرد و  هب  اذـغ  خـبط  و 
هدش فرصم  نغور  هجو  چیه  هب  دوشیم و  هدافتسا  یندرک  خرس  صوصخم  عیام  نغور  زا  غرم  ای  یهام  ندرک  خرـس  يارب  اًلثم  دوشیم .
ملع ياهدرادناتـسا  ساسارب  اًلماک  هیودا  کمن و  رادـقم  دوشیم . هتخیر  رود  هدافتـسا  راب  کـی  طـقف  زا  دـعب  هکلب  دوشیمن ، يرادـهگن 

. درادن داوم  نیا  زا  هدافتسا  نازیم  رد  یتلاخد  زپشآ  هقیلس  هقئاذ و  تسا و  هیذغت 
هیلک رد  راک  نیا  تسا . نآ  ندروخ  لحم  ات  اذغ  خبط  لحم  یناکم  ینامز و  هلـصاف  اذغ ، تشادهب  تمالـس و  ظفح  مهم  لحارم  زا  یکی 

فرـصم لحم  ات  ار  اذـغ  هک  دوشیم  ماجنا  اذـغ  هدـنرادهگن  مرگ  ياههاگتـسد  طسوت  یناریا  جاجح  يارب  هنیدـم  هکم و  ياـههناخزپشآ 
. دنکیم لمح  تسد  تلاخد  نودب  دازآ و  ياوه  بورکیم و  زا  يراع  مرگ ، اًلماک 

[ ینیبزاب  ] کچ تشادهب  نیصصختم  طسوت  زین  اهرتیه  دوخ  لخاد  يامد  اذغ و  يامد 
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ییاذغ تیمومسم  هرابرد  یشرازگ  چیه  ات  هدش  ثعاب  نیا  دریگب و  رارق  یناریا  نارئاز  رایتخا  رد  یتشادهب  ملاس و  غاد ، ییاذغ  ات  دوشیم 

. میشاب هتشادن  یناریا  نارئاز  زا  مادک  چیه  نیب  رد 
؟ ریخ ای  دینکیم  نیمضت  دوشیم  دیلوت  هیهت و  یناریا  نارئاز  يارب  هک  ار  ییاذغ  ایآ  لاؤس 

نیرتملاس نیرتهب و  اب  اذغ  نیا  هک  متـسه  رظان  مراد و  نانیمطا  اًلماک  دوشیم ، هیهت  یناریا  نارئاز  يارب  هک  ییاذغ  تمالـس  زا  نم  باوج 
ار ییاههاگـشیامزآ  هک  تسا  مهم  ترایز  جح و  نامزاس  يارب  ردقنآ  عوضوم  نیا  تسا . هدش  هیهت  یتشادـهب  طیارـش  نیرتهب  رد  داوم و 

هنومن زور  ره  نآ  هضرع  تخپ و  ياهتنا  ات  ادـتبا  زا  هدـش  هیهت  ییاذـغ  هدام  زا  ات  تساـهنآ  لـیمکت  اـقترا و  لاـح  رد  هدرک و  يزادـناهار 
. دهد رارق  شیامزآ  دروم  ار  نآ  هدومن و  يریگ 

؟ دیدرک دروخرب  مه  يدراوم  هب  دوخ  ياهشیامزآ  رد  نونکات  ایآ  لاؤس 
. تسا هدشن  هدید  اهشیامزآ  رد  اذغ  تمالس  مدع  زا  يدروم  چیه  نونکات  باوج 

؟ دنراد ار  اهنیئتورپ  داوم و  اهنیماتیو ، همه  هیذغت  ملع  هاگدید  زا  دنهدیم ، یناریا  رئاز  هب  هک  ییاهيزبس  هویم و  اذغ ، ایآ  لاؤس 
حالما نیئتورپ و  نیماتیو ، ظاحل  زا  يدوبمک  چـیه  دریگیم ، رارق  یناریا  رئاز  راـیتخا  رد  هک  ییاـههویم  تاـینبل و  اـهيزبس ، اذـغ ، باوج 

. تسا لماک  رایسب  درادن و 
ییاذغ شزرا  ور ، نیا  زا  دناهدرک ، دشر  نومروه  اب  اهیهام  اهغرم و  ای  ياهناخلگ  اههویم  نیا  هک  دـننکیم  نامگ  دارفا  زا  یخرب  لاؤس 

. دنرادن یلماک 
دنکیم دشر  دنک ، بذج  ار  داوم  نیا  تسناوت  رگا  هک  دراد  زاین  ار  يداوم  دنک  دشر  دناوتب  لولـس  هکنیا  يارب  هیذغت ، ملع  رظن  زا  باوج 
تشوگ ياهلولس  لخاد  رد  نومروه  هک  منکیم  يروآدای  دنکیمن . یقرف  چیه  دشاب ، هدرک  دشر  هک  یشور  ره  هب  نآ  ییاذغ  شزرا  و 

دشر هب  ار  اهلولس  دخرچیم و  هدنز  دوجوم  ياهگر  لخاد  دوریمن و  ورف 
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. دنکیم کیرحت 

، دراد دوجو  غرم  شرورپ  رد  نمروه  فرصم  زا  ینارگن  هک  يدراوم  رد  درادن . ینومروه  چیه  مینکیم  فرصم  ام  هک  یتشوگ  نیاربانب ،
. دوش زارتحا  نآ  تسوپ  فارطا  یبرچ  غرم و  رگج  ندروخ  زا  تسا  مزال  اهنت 

؟ تسیچ هنیمز  نیا  رد  نارئاز  هب  امش  ياهشرافس  رگید  لاؤس 
تـسا مزال  اما  دریگیم ، رارق  زیزع  نارئاز  رایتخا  رد  هدش و  هیهت  لماک  هزمـشوخ و  یتشادهب ، بسانم ، اذغ  هچرگ  يدنبعمج ، رد  باوج 

، یفاک بآ  ًانمـض  دنک . زارتحا  هزور ، ره  هباشون  ندیـشون  يراوخ و  هدایز  زا  دـنک و  اذـغ  فرـصم  هب  مادـقا  دوخ  زاین  هب  هجوت  اب  درف  ره 
تالقنت یناروتـسر و  ياذـغ  فرـص  زا  ناکمالا  یتح  دـنک و  فرـصم  ًاـمتح  هتفرگ  رارق  شراـیتخا  رد  هک  زین  ار  یتاـینبل  يزبس و  هویم و 

. دیامن يراددوخ  یفاضا 

هکم داتس  د )

قیرشت مایا  يرازگرب  کی -

يور يدـب  مهم  هثداح  چـیه  دـش و  ماجنا  یبوخ  هب  قیرـشت  مایا  رد  ییارجا  تایلمع  لک  تفگ : همرکم  هکم  داتـس  سیئر  ییاقـس ، نسح 
مایا لک  رد  : » تفگ نینچ  تسا ، یعیبط  مایا  نیا  رد  دارفا  هتعاس  دنچ  ندـش  مگ  هکنیا  هرابرد  حیـضوت  اب  رئاز  اب  وگوتفگ  رد  يو  دادـن .

راک دـنور  میرادـن . یلکـشم  نالا  دـش و  ادـیپ  رظن  دروم  درف  هک  میتشاد  زور  کی  دودـح  رد  یگدـشمگ  دروم  کی  اهنت  لاـسما  قیرـشت 
«. تشادن دوجو  جاجح  زا  کی  ره  يارب  قیقد  ینابرق  رب  ینبم  یلکشم  چیه  دش و  ماجنا  همانرب  قبط  ینابرق 

جاجح رتشیب  تقد  یکشزپ و  هورگ  ياهینیبشیپ  لاس و  يالاب 65  نارئاز  ندشن  هداتسرف  تلع  هب  نارئاز  رامآ  شهاک  هب  هراشا  اب  ییاقس 
قیرشت مایا  عضو  یتشادهب ، لئاسم  رد 
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. دوب توافتم  رایسب  هتشذگ  ياهلاس  اب  لاسما 

شراب تسا . هتشادن  هقباس  قیرشت  مایا  رد  یعوبطم  ياوه  بآ و  نینچ  هتـشذگ  لاس  تسیب  رد  : » دوزفا اهزور  نآ  يوج  عضو  هرابرد  يو 
یگدولآ و شهاک  هنیمز  عوبطم ، رایـسب  ییاوه  ندمآ  دوجو  هب  اب  ات  دش  ثعاب  درک و  عفر  ار  تالکـشم  زا  يرایـسب  اهزور  نیا  رد  ناراب 

«. دوش مهارف  جاجح  هب  رتهب  تامدخ  هضرع 

تشگزاب زاغآ  ود -

نارهت هیمورا و  سراف ، ناتسلگ ، ناردنزام ، ياهناتسا  زا  رئاز   15 ینعی 700 / دوب ؛ موس  کی  جح 88 ، رد  دعب  هنیدم  یناریا  نارئاز  رامش 
هب ریا » ناریا   » يدوعـس و نیالریا » ود   » اب رئاز   4 زور 300 / ره  رد  زور  هس  رد  نارئاز ، نیا  دـندرک . زاورپ  روشک  هب  هاـمرذآ ، مهدزناـش  زا 

. دنتشگزاب نطو 
نادقتنم هک  نیشیپ  ینالوط  هرود  ات  دوب  هدش  يریگیپ  لاس  نیدنچ  هک  تفریم  رامـش  هب  یعوضوم  عتمت 88  جح  رد  رفس  هرود  شهاک 

: داد حیضوت  نینچ  هنیمز  نیا  رد  ییاقس  دسرب . زور  ای 25  هب 24  دوش و  رتمک  تشاد ، یناوارف 
رفـس نامز  هدج ، هاگدورف  رد  يزاسزاب  هدمآ و  دوجو  هب  تالکـشم  لیلد  هب  هک  دریگب  تروص  راک  نیا  میدوب  هدرک  يزیرهمانرب  لاسما  »

هدـمع اما  دـننامیم ، ناتـسبرع  رد  زور  ات 33  اـهناوراک  زا  یـضعب  دـش و  رتشیب  دـندوب ، هدـمآ  ریا  ناریا  ياـهزاورپ  اـب  هک  ییاـهناوراک 
. دنتسه هزور  ًابیرقت 24  دعب  هنیدم  ياهناوراک 

رد رفن  دنچ  اهنت  نالا  هتبلا  تسا و  هدشن  رتمک  دشاب ، هدشن  رتشیب  رگا  اهلبق  هنیدم  هب  تبـسن  دـعب  هنیدـم  نارئاز  هب  هدـش  هضرع  تامدـخ 
همه تسا . هدشن  هفاضا  اهیتوف ، هرفن  شـش  رامآ  هب  هناتخبشوخ  تسا و  بوخ  نانآ  یمومع  لاح  هک  دنتـسه  يرتسب  هنیدـم  ناتـسرامیب 

ناگدننار باصتعا  دمآ ، دوجو  هب  دعب  هنیدم  نارئاز  يارب  هک  یلکـشم  اهنت  تسا و  ندش  ماجنا  لاح  رد  تلوهـس  هب  دعب  هنیدم  رد  اهراک 
و وکسات »  » تکرش ود 
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هنیدـم هب  یتخـس  اب  دایز و  ریخأت  اب  یناریا  ياهناوراک  ات  دـش  ثعاب  اما  دـشیم ، ناـشدوخ  یلخاد  تالکـشم  هب  طوبرم  هک  دوب  لـفاح » »

. تشاد یپ  رد  ار  یناریا  نارئاز  یگتسخ  هک  دنسرب 
ات هک  یناوراک  ای  هفاضا  قاتا  جـنپ  ات  هک  دـندوب  ییاهناوراک  تشاد و  دوجو  هفاضا  قاتا  يراذـگاو  ناکما  اـهلته  زا  یـضعب  رد  لاـسما 

. دناهدرک تفایرد  ناگیار  تروص  هب  هفاضا  تخت  لهچ 
نیا مهس  رازه  راب 31  نیلوا  يارب  لاسما  دندوب و  هکم  رد  هاگنابرق  نیرتگرزب  مصیعم ، هاگنابرق  رادهدـهع  هنیدـم  داتـس  ياهورین  لاسما 

نابرق دیع  زور  باتفآ  بورغ  زا  لبق  یناریا  جاجح  یمامت  هکدوب  راب  نیلوا  جح  خیرات  رد  نیا  دش . ماجنا  تعاس  جنپ  هلـصاف  رد  هاگنابرق 
هک دوب  هدشن  ماجنا  ناشینابرق  دندوب و  هدنام  یناریا  رئاز  رازه  راهچ  ای  هس  طقف  هک  دوب  لاس  نیرتهب  هتشذگ  لاس  دندش . جراخ  مارحا  زا 

دودسم هنیمز  رد  نابزیم  روشک  بوخ  تامدخ  هتبلا  هک  دوب  نیحباذ  تراهم  شیازفا  لیلد  هب  رما  نیا  میتشادـن . مه  ار  دادـعت  نیمه  لاسما 
. درک شومارف  دیابن  ار  ماد و ...  یناوارف  اههار ، ندوبن 

، دننکیم راک  تفیـش  هس  رد  هک  هنیدـم  هاگدورف  رد  رقتـسم  ياهورین  دنتـسه : هدوب و  نارئاز  هب  تمدـخ  لوغـشم  رفن  هنیدم 55  داتـس  رد 
. دنتسه لاعف  زورهنابش  تروص  هب  هک  تاکرادت  رابنا و  ینیمز ، لقن  لمح و  شخب  رد  رقتسم  ياهورین 

يارب هتبلا  هک  دهدیم  ماجنا  ار  یبایشزرا  راک  مه  رفن  کی  دننکیم . راک  رفن  راهچ  هقطنم  ره  رد  هک  تسا  رقتسم  مه  هنیدم  رد  هقطنم  هس 
ياهراک ًانایحا  نیمرحلا و  نیب  عیقب ، لرتنک  ورین  هس  اب  تسارح  شخب  دراد و  تباث  لوئسم  کی  نکـسم  شخب  تسا . تباث  هنیدم  هکم و 

هک دهدیم  ماجنا  ار  اهناوراک  ناریدم  داتـس و  ياضعا  یبایزرا  راک  مه ، یبایـشزرا  یـسرزاب و  دـنهدیم . ماجنا  ار  یناریا  ياهیتشادزاب 
. دنشاب هتشاد  روضح  دنناوتیم  دعب  لاس  یناسک  هچ  دنکیم  صخشم  تسا و  دعب  لاس  يارب  اهنآ  راک  هجیتن 

روضح داتس  رد  زین  یلام  شخب  دندیشک و  ار  يدایز  تامحز  مه  ینابیتشپ  ياهورین 
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اهنی همه ا  رانک  رد  دنتسه . اهناوراک  یلام  هیفصت  یسرباسح و  لوغـشم  نالا  دندش و  هفاضا  نآ  هب  اهسرباسح  مود  هنیدم  رد  هک  تشاد 

لوغـشم هنیدـم  داتـس  رد  زین  ییاوه  يرهـش و  نورب  يرهـش ، نورد  لقن  لمح و  شخب  هس  دوب و  رقتـسم  لوا  زور  زا  مه  تارباخم  شخب 
. دنتسه نارئاز  هب  تمدخ 

ات هدش و  هتسب  داد  رارق  هدنیآ  لاس  زاین  دروم  ياهلته  زا  دصرد  لهچ  اب  نونک  ات  هدش و  زاغآ  نکـسم  هراجا  راک  هدنیآ ، لاس  جح  يارب 
هدنیآ لاس  ياهلته  دادرارق  يارب  دش  دهاوخ  هتسب  هدنیآ  لاس  جح  ياهلته  دصرد  داتفه  داد  رارق  زور ، دنچ  نیا  رد  لاسما و  جح  نایاپ 

دنریگب ار  ج »  » هجرد ام  رظن  زا  هک  ییاهلته  اب  دریگیم و  رارق  رظندـم  اـهناوراک  ناریدـم  رظن  یـسرزاب و  شرازگ  داد ، رارق  دـیدجت  اـی 
، تاکرادـت یکـشزپ ، ياهدادرارق  يزیرهمانرب و  دنـشاب  زاسهزات  هک  میوریم  ییاهلته  غارـس  هب  ام  دـش و  دـهاوخن  هتـسب  داد  رارق  رگید 

. دوشیم زاغآ  هرمع  رخاوا  زا  زین  اهییامیپاوه و ... 
نیا مه  هدـنیآ  لاس  يارب  تسا  نکمم  دراد و  دوجو  تمیق  شیازفا  هدـش  هتـسب  هنیدـم  رد  لته  هراجا  يارب  هک  ییاـهدادرارق  رد  نونکاـت 

هتشاد دوجو  تمیق  شیازفا  تسا  نکمم  تسا و  جراخ  ام  تسد  زا  امیپاوه و ...  طیلب  ییاذغ ، داوم  ياههنیزه  شیازفا  هتبلا  دتفیب و  قافتا 
«. دشاب

هجراخ روما  ترازو  . 2

هّدج رد  ناریا  يرگلوسنکرس 

تاماقم يرگلوسنک و  هثعب و  نالوئـسم  تارکاذم  اهيریگیپ و  اب  زین  لاسما  جح  رد  تالکـشم  زا  یخرب  تفگ : رهم ، یمئاق  يدهم  ياقآ 
ترازو تاعوبطم  تاعالطا و  نیـشیپ  لک  ریدـم  میزادرپیم . هرکاذـم  هب  زونه  زین  اهنآ  زا  یخرب  هرابرد  تفر و  نایم  زا  يدوعـس  لوئـسم 

یتسیاب هدش ، غالبا  لبق  يدنچ  هک  يدوس  تلود  نیناوق  زا  یکی  ربارب  : » دوزفا هجراخ  روما 
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هب هجوت  اب  دندش  دعاقتم  رما  نالوئـسم  هتفرگ ، تروص  شالت  اب  هک  دنوش  يراگنتشگنا  روشک  نیا  هب  دورو  ودب  رد  یجراخ  عابتا  مامت 
«. دـش هضرع  رگید  روشک  هس  ام و  هب  اهنت  زایتما  نیا  دـننکن و  ارجا  یناریا  رئاز  ناوناب  لاـبق  رد  ار  نوناـق  نیا  یگنهرف ، لـئاسم  زا ]  ] یخرب

تاعوبطم زا ]  ] یخرب طیارـش ، ریثأت  تحت  ناضمر  هام  زا  ًاصوصخ  جح ؛ مسوم  زاغآ  زا  لبق  ياههام  رد  نینچمه  : » درک دـیکأت  رهم  یمئاق 
نیا هتفرگ  تروص  تارکاذم  اب  هک  دندرک  زاغآ  یناریا  نارئاز  هیلع  ار  یهجوت  لباق  یتاغیلبت  مجح  ناتسبرع ، یتلود  ریغ  ياهتیصخش  و 

«. دیسر رفص  هب  ًابیرقت  جح  مایا  رد  مسوم و  زا  لبق  لرتنک و  يدوعس  نالوئسم  طسوت  زین  اههمجه 

جح قیرط  زا  روشک  ود  ياهيراکمه  حطس  ياقترا 

تزع و ظفح  ترافس  یلصا  تیرومأم  هکنیا  هب  هراشا  اب  دوخ  نانخـس  زا  يرگید  شخب  رد  هدج  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  لوسنکرس 
ناتسبرع ناریا و  ینعی  مالسا ؛ ناهج  گرزب  روشک  ود  ياهيراکمه  حطس  ياقترا  رب  تسا ، یناریا  رئاز  نویلیم  کی  شیبامک  هب  تمدخ 

«. دراذگیم تبثم  ریثأت  هنیمز  نیا  رد  نامگیب  زین  بولطم 1388  مارآ و  جح  : » تفگ دیکأت و 
رگید جــح و  ترازو  روـشک و  ترازو  هجراـخ ، ترازو  رد  يدوعــس  تـلود  نالوئــسم  رثـکا  هـک  یمئاد  تـالمج  زا  یکی  : » دوزفا يو 

، دنیامنیم مازعا  ناتسبرع  هب  رئاز  هنالاس  هک  يروشک  دص  دودح  نایم  رد  یناریا  جاجح  هک  تسا  نیا  دنیوگیم  روشک  نیا  ياههاگتـسد 
دشرا ناریدم  زا  یکی  دنتشاذگ . هحص  هلئسم  نیارب  یناریا  نارئاز  زین  لاسما  جح  مسارم  رد  هک  دنتـسه  جاجح  نیرتمظنم  نیرتهمانرب و  اب 

دنتسه و رادروخرب  یصاخ  راقو  طابـضنا و  کی  زا  یناریا  نایجاح  هک  هدنام  منهذ  رد  یکدوک  زا  نم  : » تفگیم هدنب  هب  يدوعـس  تلود 
زا سپ  ياهلاس  رد  مظن  نیا  ناریا  تلود  تاهجوت  اهراک و  اب  دسریم  رظن  هب 
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«. تسا هدش  زین  رتشیب  امش  بالقنا  يزوریپ 

هدشتشادزاب نارئاز  ییاضق  عضو 

ياهزرم جراخ  رد  ام  یـسایس  ياهیگدـنیامن  : » تفگ ناریا  نارئاز  زا  يدادـعت  ییاضق  ياههدـنورپ  عضو  صوصخ  رد  رهم  یمئاق  ياقآ 
ریخا ياهلاس  یط  روهمج  مرتحم  تسایر  ررکم  هژیو و  تادیکأت  اب  اما  دنتسه ، اهیناریا  هب  تمدخ  هب  فظوم  هشیمه  یمالسا  يروهمج 

رتلاعف ییاضق  ياههدنورپ  هزوح  رد  هدومن  یعـس  هدج  رد  یمالـسا  يروهمج  يرگلوسنک  عبت  هب  یـسایس و  ياهیگدنیامن  هتکن ، نیا  رب 
یناریا رئاز  يدادعت  يدوعس  نالوئـسم  ترایز و  جح و  روما  رد  هیقف  یلو  مرتحم  هدنیامن  ياهکمک  دنوادخ و  تیانع  اب  هک  دیامن  لمع 

عابتا زا  مادـک  چـیه  رـضاح  لاح  رد  دـناهدش و  دازآ  لـماک  روط  هب  دـندوب ، هدـش  ینادـنز  ًاـضعب  تشادزاـب و  جـح  اـی  هرمع  ماـیا  رد  هک 
«. دنتسین ینادنز  تشادزاب و  ناتسبرع  رد  نامروشک 

روشک ود  يارفس  ناوخارف  هعیاش 

لحم زا  ناتـسبرع  ناریا و  يارفـس  جورخ  صوصخ  رد  یلخاد  ياـههناسر  یخرب  تاـعیاش  هراـبرد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  لوـسنکرس 
نارهت رد  يدوعس  ناتسبرع  یهاشداپ  روشک  ریفس  تیرومأم  ینوناق  هرود  : » درک ناشنرطاخ  یسایس  لئاسم  یخرب  لیلد  هب  دوخ  تیرومأم 
لحارم یط  لاح  رد  هک  هدش  یفرعم  زین  روشک  نیا  دیدج  لوسنکرـس  ریفـس و  هدیـسر و  مامتا  هب  سدـقم  دهـشم  رد  ناشیا  لوسنکرـس  و 

نامز زا  رتشیب  یتح  زین  هدـج  ضایر و  رد  نامروشک  یلبق  لوسنکرـس  ریفـس و  دنتـسه  دوخ  راک  عورـش  يارب  کیتاملپید  یفرع  ینوناق و 
روما ترازو  طسوت  زین  ریفس  هدش و  یفرعم  لوسنکرس  ناونع  هب  هدنب  لبق  يدنچ  دندوب . لوغشم  تمدخ  هب  روشک  نیا  رد  دوخ  تیرومأم 
روشک ود  طباور  حطس  رضاح  لاح  رد  ضایر و  رد  راک  عورش  يارب  ینوناق  يرادا و  لحارم  یط  لاح  رد  نییعت و  تلود  تئیه  هجراخ و 

«. تسا یعیبط  يداع و  اًلماک  کیتاملپید  ظاحل  زا 
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هثعب ابيراکمه 

رد ناریا  یمالـسا  يروهمج  هناخترافـس  ینعی  ناتـسبرع ؛ رد  روشک  یـسایس  یگدـنیامن  هس  روضح  هب  هراشا  اب  نایاپ  رد  رهم  یمئاق  ياقآ 
: درک يروآدای  هدج  رد  یمالسا  سنارفنک  نامزاس  رد  روشک  یگدنیامن  رتفد  هدج و  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  يرگلوسنکرس  ضایر ،
رد هفیظو  ماجنا  يرازگتمدخ و  راختفا  ام  تسا و  هدج  رد  ناریا  يرگلوسنک  هدهع  رب  هدـج  هنیدـم و  هکم ، ياهرهـش  هزوح  نایم  نیا  رد  »

هثعب اب  نامیاهيراکمه  هللادـمحلا  میراد . ار  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  اب  يراکمه  هللا 9 و  لوسر  رهطم  دـقرم  مارحلا و  هللا  تیب  نارئاز  لابق 
«. دراد دوجو  یلماک  یگنهامه  زکرمت و  زیزع  نارئاز  هب  تمدخ  كرتشم و  فیاظو  نداد  ماجنا  رد  تسا و  بولطم  رایسب  حطس  رد 

تاطابترا گنهرف و  نامزاس  . 3

یللملانیب شیامه  يرازگرب  فلا )

جاجح تسرپرـس  هیقف و  یلو  هدـنیامن  یتسرپرـس  هب  یناریا  تئیه  روضح  اب  یمالـسا ،» تما  تدـحو  رد  جـح  شقن   » یللملا نیب  شیامه 
یمالـسا يروهمج  یگنهرف  یگدنیامن  ار  سنارفنک  نیا  دـش . رازگرب  لاگنـس ، تختیاپ  راکاد ، ناملوپ  لته  ياهشیامه  رالات  رد  یناریا 

، املع ناـگتخیهرف ، زا  نت  تسیود  زا  شیب  لاگنـس ، سلجم  یگنهرف  نویـسیمک  سیئر  گـنهرف و  ریزو  درک و  رازگرب  لاگنـس  رد  ناریا 
ياسؤر نیال و  هیناجیت و  هیرداق ، هیدـیرم ، یفوص  ياـههقرف  ناگدـنیامن  یتلود ، تاـماقم  یبهذـم ، یگنهرف و  ياهتیـصخش  نارکفتم و 

يرهـشيريدمحم هللا  تیآ  دـندرک . تکرـش  نآ  رد  روشک  نیا  نانز  روما  رد  لاعف  تاسـسؤم  ياسؤر  داهنمدرم و  فلتخم  ياهنامزاس 
اکیرما و یگدرکرس  هب  رابکتسا  ششوک  هب  ناهج  ندرک  یبطقکت  لیمحت  هب  هجوت  اب  مالـسا ، ناهج  رابفسأت  عضو  هب  شیامه  نیا  رد 

اب نمشد  نونکا  : » تفگ درک و  هراشا  یمالسا  تما  تدحو  نتسکش  مهرد  هزیگنا  هب 
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فطاوع ساسحا و  زا  هدافتـسا  اب  هدـناشک و  یـشکردارب  يریگرد و  ياههطرو  هب  ار  ناملـسم  تلم  هک  دـشوکیم  نوگاـنوگ  ياهدـنفرت 

یمالسا و ماجسنا  تدحو و  شیازفا  رب  يربهر  مظعم  ماقم  دروآ . مهارف  ار  اهتلم  يونعم  يدام و  ياههیامرـس  ورین ، نتفر  رده  تابجوم 
یمالـسا ياهروشک  ناناملـسم و  نایم  ماجـسنا  تدحو و  داجیا  رب  یلماع  ناونع  هب  جح ، تیمها  رب  ناملـسم  ياهتلم  تاکرتشم  میکحت 

لماع ار  یگداتـسیا  درک و  دـیکأت  فالتخا  زا  زیهرپ  یمالـسا و  یگتـسبمه  موزل  رب  تاـیاور ، تاـیآ و  هب  هراـشا  اـب  وا  دـننکیم .» دـیکأت 
ياج هب  نمشد  اب  ییورایور  هزیگنا  هب  ناوت  همه  يریگراک  هب  یسانشنمشد و  ار  تمواقم  هرمث  نانمشد و  ربارب  رد  تدحو  يارب  يرگید 

رد ناگتخیهرف  املع و  مراودیما  : » تفگ دـناوخ و  تمواقم  نیا  شخبماهلا  ار  تیبلالها : بتکم  ياههزومآ  درمـشرب و  یلخاد  تافالتخا 
«. دنرادرب ماگ  جح  گرزب  فادها  ققحت  ياتسار  رد  جح  تیونعم  زا  يریگهرهب  اب  سنارفنک  نیا 

ون یلهد  رد  جح »  » شیامه يرازگرب  ب )

ماما ماظن و  تحلصم  صیخـشت  عمجم  وضع  یناشاک ، یماما  هللاتیآ  روضح  اب  دنه ، یمالـسا  یگنهرف  زکرم  رد  جح »  » هزور ود  شیامه 
رد یناریا  يدنه و  یبهذم  یگنهرف و  ياهتیصخش  زا  يرایسب  هورگ  دش . رازگرب  دنه ، يژرنا  ریزو  هللادبع ، قوراف  رتکد  نارهت و  هعمج 

راذگریثأت مهم و  رایسب  شقن  زا  يریگهرهب  رب  جح ، هضیرف  هرابرد  دوخ  ياههاگدید  حرط  نمض  نانارنخـس  دندش و  رـضاح  شیامه  نیا 
. دندرک دیکأت  یمالسا  هعماج  تدحو  رد  نآ 

میرح ات  ناتـسودنه   » هدش پاچ  دـیدجت  باتک  نسحلاریـشم و  روسفورپ  هتـشون  «، djourny to the Holy Lan  » باـتک نینچمه 
هکنیا هب  هراشا  اب  هللادبع ، قوراف  رتکد  دش . ییامنور  دنه  يژرنا  ریزو  یناشاک و  یماما  هللا  تیآ  روضح  اب  نیـسح ، دماحریم  هتـشون  رای ،»

تسناد و ناناملسم  هعماج  تفآ  نیرتگرزب  ار  هقرفت  داژن ، کلسم و  ياهفرح  هن  تسا ، حرطم  هعیش  ینـس و  ثحب  هن  هللا  تیب  رانک  رد 
. مینک یسررب  یسانشبیسآ و  دیاب  ام  : » تفگ
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تمدخ هب  میهاوخیم  هناقداص  رگا  تسا . هتفر  نییاپ  ردقنیا  شهاگیاج  عضو و  ارچ  دـشاب ، دـیاب  زارفرـس  دنلبرـس و  نآرق  قبط  هک  یتلم 

یگدامآ  ] نامز ماما  روهظ  ترایز و  يارب  دـیاب  هک  یلاح  رد  میتسه ، تلفغ  لاح  رد  ام  میوش . کـیدزن  مه  هب  مییاـیب  لوا  میزادرپب ، نید 
«. میروآ تسد  هب  لماک 

قوقح و عفادم  هشیمه  ناریا  : » تفگ مالـسا ، ناهج  رد  ناریا  راذـگریثأت  هاگیاج  هب  هراشا  اب  زین  دـنه  جـح  هتیمک  ماقم  مئاق  دـمحا ، نسح 
«. تسا هتفریم  رامش  هب  ناناملسم  عفادم  مالسا و  یعقاو  رادتسود  هراومه  هدوب و  ناهج  رد  ناناملسم  هاگیاج 

نآ ریثأت  جح و  نییآ  نوگانوگ  ياهشخب  یسررب  هب  هلاقم ، هضرع  ای  ینارنخس  اب  نادنمشیدنا  زا  یناوارف  رامش  شیامه  نیا  رد  نینچمه 
. دنتخادرپ ناناملسم  ییارگمه  رد 

رمحا لاله  . 4

دای هب  نم  : » تفگ هامرذآ ) مهدزاود  « ) رئاز  » هیرـشن اب  ییوگوتفگ  رد  ناتـسبرع  رد  رمحا  لاله  یکـشزپ  هورگ  سیئر  زاـس ، یلح  رتکد 
رایسب ار  طیارش  میراد ، یتمالـس  رظن  زا  هک  ییاهصخاش  همه  میـشاب . هتـشاد  ینینچ  نیا  یتیعـضو  نونکات  یتمالـس  رظن  زا  هک  مروآیمن 

و میاهتـشدن . نونکاـت  مه  داـح  يراـمیب  طیارـش  چـیه  هدوبن و  ازنآوـلفنآ  رثا  رب  هک  تسا  رفن  طقف 5  یتوف  راـمآ  دـنکیم . یباـیزرا  تبثم 
«. تسا یبوخ  رایسب  طیارش  هک  تفگ  ناوتیم 

رکـش ار  ادـخ  نم  : » تفگ یکوخ  يازنآولفنآ  يراـمیب  هدرتسگ  رطخ  عویـش و  رب  ینبم  تشادـهب  ترازو  ياـهینیبشیپ  حیـضوت  رد  يو 
هک تسا  نیا  میتسه  قفوم  يدودـح  ات  هکنیا  یلـصا  تلع  دـیاش  تسا . هداتفین  تاقافتا  نآ  میتفرگ و  يدـج  ار  اههیـصوت  نآ  هک  منکیم 

ًاتعیبط دناهدرک  تکرـش  لاسما  جح  رد  رئاز  رازه  طقف 67  هکنیا  میدرب . الاب  هتـشذگ  زا  رتشیب  یلیخ  ار  نامدوخ  یتشادـهب  ینامرد و  ناوت 
دوشیم و یناسرتمدخ  حطس  شیازفا  ثعاب 
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زا لاسما  جـح  رد  ییایزلام  رئاز  رازه  زا 36  رفن  تسیب  هدـش ، مالعا  ياهرامآ  قبط  دـنکیم . زاب  رتشیب  تبقارم  لرتنک و  يارب  ار  اـم  تسد 

اهنآ زا  یکی  هتبلا  هک  هدوب  رفن  جنپ  طقف  یناریا  ناگدـش  توف  رامآ  یناریا ، رئاز  رازه  روضح 67  اب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دناهتفر و  ایند 
«. تسا هتشادن  یتشادهب  لیاسم  هب  یطبر  هدوب و  فداصت  هنافسأتم  مه 

اما دندادیم  لیکـشت  یـسفنت  ینوفع و  نارامیب  ار  هکم  ناتـسرامیب  هب  ناگدننکهعجارم  دصرد  هاجنپ  لبق ، ياهلاس  رد  : » تفگ زاس  یلح 
یگتـسکش لصافم و  ینالـضع ، تالکـشم  لاسما  دنراد . یـسفنت  ینوفع و  تالکـشم  نارامیب  دصرد  هد  طقف  قیرـشت  مایا  زا  دعب  لاسما 

. تسا یبلق  يرامیب  ام  نارئاز  لکشم  نیرتگرزب  لاح ، ره  رد  اما  تسا ، رتشیب  تبسن  هب  ناوختسا 
. میرادن یناریا  جاجح  نیب  رد  یکوخ  يازنآولفنآ  هب  التبم  هدش  تابثا  دروم  چـیه  نونک  ات  ام  هک  درک  مالعا  ناوتیم  نیقی  عطق و  روط  هب 

اما دـشاب ، هدرک  ادـیپ  زورب  يرامیب  نآ  مئـالع  هک  دوشیم  ماـجنا  یناـمز  تست ، هک  ارچ  تسا ؛ هدـشن  ماـجنا  یتست  چـیه  هک  تلع  نیا  هب 
تعرـس هب  هدوب  مه  یلکـشم  رگا  مینک . تست  ار  نآ  دشاب  زاین  ات  تسا  هدیـسرن  هلحرم  نیا  هب  یناریا  جاجح  نیب  زا  يرامیب  چـیه  نونکات 

«. تسا هدوب  هداس  یگدروخامرس  کی  هک  هدش  صخشم  ای  هدرک  ادیپ  دوبهب 
، نانز فلتخم  ناصـصختم  : » تفگ اهیناریا  يارب  هکم  ناتـسرامیب  رد  هدـش  مهارف  ینامرد  تاـناکما  هراـبرد  جـح  یکـشزپ  تئیه  سیئر 
، سناژروا نانز ، نادرم و  يرتسب  شخب  وی ، یس . یس . وی ، یس . يآ . ياهشخب  رگید و  يرایسب  یسفنت و  ینوفع ، بلق ، یکـشزپ ، مشچ 

تاقیرزت يریگچگ ، ییاپرس ، ياهلمع  هاگشیامزآ و  یفارگونوس ، يژولویدار ، لماش  یصیخشت  ياهتست  یکشزپنادند و  کینیلکیلپ 
ناتـسبرع هب  هک  ییاـهوراد  زا  یلیخ  تـسا . هدـش  مـهارف  یناریا  جاـجح  يارب  هـمرکم  هـکم  ناتـسرامیب  رد  هـک  تـسا  یتاـناکما  زا  و ،... 

«. تسا هدش  هدافتسا  رتمک  یلیخ  لبق  ياهلاس  تبسن  هب  مه  یگدروخامرس  لومعم  ياهوراد  زا  تسا و  هدنام  هدافتساالب  میاهدروآ 

رمحا لاله  . 4www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


193 ص :
ناریا یکـشزپ  میت  میاهدشن و  ضیرم  زین ]  ] مناراکمه زا  مادک  چیه  نم و  : » تفگ شناراکمه  شدوخ و  یتمالـس  هرابرد  زاس  یلح  رتکد 

. دربیم رس  هب  لماک  تمالس  رد 
«. میدشیم التبم  یگدروخامرس  هب  راب  کی  ًالومعم  لبق  ياهلاس  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

هشوگ یکشزپ  میت  ياهشالت  کش  نودب  هدوب و  نیب  رد   ] نامز ماما  تافتلا  ًاعطق  هدوب و  ادخ  راک  جاجح ، تمالس  تیعضو  : » دوزفا يو 
دوجو لاسما  مه  رامآ  نیا  یتح  هک  هدوب  دـصرد  داتـشه  دودـح  یگدروخامرـس  هب  التبا  لبق ، ياـهلاس  رد  تسا . هدوب  راـک  زا  یکچوک 
طیارـش دوبن  کیدزن ، ياهسامت  دوجو  اب  دازآ و  ياوه  طیارـش  نینچ  رد  ناسنا  نویلیم  هس  هب  کیدزن  هک  میراد  غارـس  اـجک  رد  درادـن .

هب التبا  دروم  کی  یتح  دنوش و  عمج  یتشادهب  ریغ  رگید  طیارش  هلوح و  مه  نآ  سابل و  کی  طقف  نتشاد  یتشادهب ، طیارـش  یتشادهب و 
. دوشن شرازگ  مه  لاهسا 

رامآ دـندشیم و  ریگرد  ییاهيرامیب  اب  جاـجح  یعیبط  روط  هب  اـنم ، رد  هتوتیب  رعـشم و  تاـفرع و  رد  فوقو  تشذـگ  زا  دـعب  هلاـس  همه 
تـسیابیم ًاتعیبط  دنتـشاذگ ، رـس  تشپ  قیرـشت  مایا  رد  ار  دوخ  لامعا  یناریا  جاجح  هک  لاسما  تفریم . الاب  هکم  ناتـسرامیب  هب  هعجارم 

رتشیب ار  نآ  عویـش  لامتحا  هک  دینک  هفاضا  نآ  هب  مه  ار  آ »  » ِيازنآولفنآ هلئـسم  دادیم . خر  یفلتخم  ياهيرامیب  هب  يراتفرگ  اههثداح و 
«. دندادیم مایا  نیا  رد 

، اکیرما ياهروشک  رد  آ »  » ِيازنالوفنآ سوریو  زا  يدـیدج  عون  راـشتنا  زا  اـههمزمز  نیلوا  لاـس 88  هاـم  تشهبیدرا  رد  یتقو  : » دوزفا يو 
لـصا زا  رتگرزب  یجوم  دوش ؛ هدرتـسگ  يراـمیب  نیا  یتاـغیلبت  ياهناـسر و  جوم  درکیمن  ناـمگ  یـسک  دـش ، رـشتنم  اـپورا  کـیزکم و 

. عوضوم
هدرتسگ تاغیلبت  ناـهج و  مدرم  مومع  عیرـس  هجوت  بلج  بجوم  هک  دوب  يراـمیب  نیا  ِسفنت  هار  زا  لاـقتنا  عویـش و  تعرـس  تقیقح  رد 

، یناهج تشادهب  نامزاس  يوس  زا  مزال  ریبادت  ریخا ، ياههام  یط  ناتسبرع  هب  يرامیب  نیا  هنماد  ندش  هدیشک  اب  دش . نآ  هرابرد 

رمحا لاله  . 4www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 208 

http://www.ghaemiyeh.com


194 ص :
ریز دارفا  نادنملاس و  یتح  دش و  ینیبشیپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ًاصوصخ  یمالـسا  گرزب  ياهروشک  ناتـسبرع و  تشادـهب  ترازو 

. دندش عنم  رفس  زا  زین  نمزم  نارامیب  رادراب و  نانز  لاس ، هدزاود 
هدشن ثداح  آ »  » يازنآولفنآ رثارب  ناهج  زا  ياهطقن  چیه  رد  ياهدرتسگ  ریم  گرم و  چیه  نونکات  هکنیا  مغر  یلع  ریبادـت و  نیا  دوجو  اب 

نیا زا  یـشان  ياهینارگن  هک  اجنآ  ات  هدرک  شوخ  اج  نارئاز  نهذ  رد  یـساره » ازنآولفنآ   » يرامیب و نیا  هرابرد  هدرتسگ  تاـغیلبت  تسا ،
. دننکن ساسحا  ار  جح  رفس  زاغآ  زا  شیپ  ياهینیریش  نارئاز  یخرب  دش  بجوم  عوضوم ،

نامرد لباق  کبس و  ياهيرامیب  وزج  یکشزپ  ياهيدنبهتـسد  رد  هدوبن و  جالعلا  بعـص  آ ،»  » ِيازنآولفنآ دارفا ، یخرب  روصت  فالخرب 
حیحص و هیذغت  هویم و  فرصم  یـصخش ، هداجـس  کسام و  زا  هدافتـسا  يدرف ، تشادهب  قیقد  تیاعر  نسکاو ، قیرزت  دوریم . رامـش  هب 

هجوت دـیاب  مه  هتکن  نیا  هب  اما  تسا ، يرامیب  نیا  هب  التبا  عنام  هدوب و  يرورـض  مزال و  میاهدینـش ، ار  اهنآ  همه  هک  هباشم  تاـکن  هب  هجوت 
نیا رد  صوصخهب  اهرهـش ؛ نیا  رد  هنازور  هنابـش و  يامد  هجوت  لباق  تواـفت  همرکم و  هکم  هرونم و  هنیدـم  مرگ  ياوه  بآ و  هک  تشاد 

ًاتعیبط دوشیم و  ازنآولفنآ ) هن  و   ) یگدروخامرس هب  نارئاز  قافتا  هب  بیرق  رثکا  يالتبا  بجوم  ًالومعم  ییاوه ، بآ و  تارییغت  زین  لصف و 
هابتـشا ازنآولفنآ  اـب  ار  ناـم  یگدروخامرـس  اـم  زا  يرایـسب  دوجوم ، ياهتهابـش  یلبق و  ياـهتینهذ  هب  هجوـت  اـب  لاـسما  عـتمت  جـح  رد 

! میریگیم
داتشه ات  لاس  ره  هک  دوب  هدرک  دیکأت  دوخ  ياههبحاصم  زا  یکی  رد  زین  ترایز  جح و  نامزاس  یمومع  طباور  تسایر و  هزوح  لک  ریدم 

مدـع لوا ، هجرد  رد  ام  هیـصوت  نآ  مئالع  زورب  یگدروخامرـس و  ماگنه  رد  دـنوشیم . راچد  یلومعم  یگدروخامرـس  هب  نارئاز  دـصرد 
. تساهناوراک ناکشزپ  هب  هعجارم  ینارگن و 

یط يارب  يروبص  نارگید و  هب  تیارس  زا  يریگولج  بسانم ، هیذغت  لاح  نیع  رد 
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لوق هب  هک  درب  دای  زا  زین  ار  هتکن  نیا  دیابن  تسا . رفس  رد  رتشیب  تایونعم  بسک  قیفوت  یتمالس و  بجوم  يرامیب  هزور  راهچ  ات  هس  هرود 

. تسا هتشاد  دوجو  اهيرامیب  لاقتنا  هنیمز  مایالامیدق  زا  جح  مایا  رد  ًاتعیبط  تسه و  زین  يرامیب  راشتنا  دشاب ، دارفا  عمجت  اج  ره  ناکـشزپ 
تیانع اب  میهد ، جرخ  هب  ار  مزال  تقد  تشادـهب  تیاعر  رد  رگا  هک  مینکن  شومارف  یلو  تساـهيرامیب ، نیا  زا  یکی  زین  آ »  » يازنآولفنآ

«. درب میهاوخ  نایاپ  هب  ار  جح  كربتم  مسوم  ملاس ، یندب  اب  یهلا و 

امیس ادص و  . 5

جح هب  امیسو  ادص  یمازعا  هورگ  لوئسم  یسورگ ، نسح  اب  وگوتفگ 

؟ تسیچ مایس  جح  نییآ  رد  امیسو  ادص  ياههمانرب  یلصا  یگژیو  لاؤس 
یعـس نینچمه  تسا .]  ] هتفای یهجوت  لباق  هعـسوت  هدش  ینیب  شیپ  لبق  زا  تادیهمت  اب  لاسما  جـح  ینویزیولت  ویدار و  ياهتیلاعف  باوج 

میهدب ییاوتحم  عونت  ءاقترا و  تادیلوت  هب  جح » ياهتصرف   » و راظتنا » جـح و   » رب زکرمت  اب  دـشابن و  فرـص  یناسرعالطا  نامراک  هدـش 
. تسا هتشاد  هارمه  هب  نانطومه  يوس  زا  ار  يرتشیب  تبثم و  ياهدروخزاب  عوضوم  نیا  هک 

ياضعا یگتسخ  نیا  تسا و  هتشاد  یسوسحم  شیازفا  جح  ياههمانرب  هب  یمدرم  لابقا  امیس  ادص و  يوسزا  هدش  مالعا  ياهیـسررب  ربارب 
هدرک هدامآ  راک  يارب  ار  دوخ  نارهت  جراخ  ییاهودرا  ددعتم و  تاسلج  رد  هدش و  باختنا  رفس  زا ]  ] لبق هام  شش  دودح  زا  هک  ار  ام  میت 

«. دنکیم جراخ  ناشنت  زا  دندوب ،
؟ دراد امش  اب  تادیلوت  هنیمز  رد  یبوخ  يراکمه  زین  امیس  ادص و  شخپ  دسریم  رظن  هب  لاؤس 

يرهش و ير  هللا  تیآ  ترضح  نیب  یبولطم  ياهیگنهامه  اهيراکمه و  باوج 

امیس ادص و  . 5www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 210 

http://www.ghaemiyeh.com


196 ص :
تاعاس نیرتهب  نیرتییالط و  هک  هدش  بجوم  امیس  ادص و  یگنهرف  ياهتسایـس  هلئـسم و  نیا  هک  دراد  دوجو  یماغرـض  سدنهم  ياقآ 

لبق لاس  رد  نامنازاس  دنتـسم  طسوت  هک  ییاهدنتـسم  زین  لاسما و  جح  ياههمانرب  هب  امیـس  ادص و  یجراخ  یلخاد و  ياههکبـش  مامت  رد 
. دبای صاصتخا  هدش  دیلوت 

؟ دیاهدرک هضرع  لاس 88  رد  ار  ياهزات  ياهراک  هچ  لاؤس 
« روضح قوش  هب   » همانرب هدش و  رتلاعف  جح  صوصخ  رد  مج  ماج  ياههکبـش  هکنآ  هلمج  زا  هدش ؛ ماجنا  دیدج  مادقا  دنچ  لاسما  باوج 

تسد رد  ام  نازاسدنتسم  طسوت  دنتسم  هدراهچ  نینچمه  لاسما  دوشیم . شخپ  هیـسونایقا  اپورا و  اکیرما ، مجماج  ياههکبـش  زا  زور  ره 
جح و «، » مالسارد گنر  «، » یحو نیمزرس  زا  «، » رادید «، » راگدنام زار  «، » لصو ناوراک  «، » کیدزن يامن  جح ،  » ياههمانرب هک  تسا  هیهت 

زین دیدج  نیوانع  اب  ناوضر » هضور   » دـیدج و راتخاس  اب  لد » فاوط   » همانرب ود  دـناهلمج . نآ  زا  تشهب ،» زا   » و تیالو » جـح و  «، » راظتنا
اب یبیکرت  یلاـتیجید و  هاـتوک  ياـههمانرب  دـیلوت  دـنمناوت و  رایـسب  دارفا  لـماوع و  زا  هدافتـسا  تسا . امیـس  ياههکبـش  زا  شخپ  لاـح  رد 

. تسا لاسما  ياهراک  زا  زین  نیملسم  تدحو  یلم و  تدحو  راظتنا ، عوضوم 
؟ تسورهبور یتالکشم  هچ  اب  نیمزرس  نیا  رد  هزادنا  نیا  هب  ینویزیولت  ییویدار و  تادیلوت  لاؤس 

اب زج  هک  دـنهدیم  ماجنا  اسرفتقاط  راک  زور  رد  تعاس  هدـجه  ات  هاگ  اجنیا  ام  ناراکمه  دنـشکیم . تمحز  یلیخ  ام  ناراـکمه  باوج 
یعس رـضاح  لاح  رد  اما  هدوب  هقیقد   1300 لاسکی ، رد  جـح  تادـیلوت  لک  نامزاس ، یلبق  تیریدـم  رد  تسین . نکمم  داقتعا  صالخا و 

رد یتح  دنهد و  ماجنا  ار  جح  تادـیلوت  راک  يرادربریوصت و ،...  ارجا ، همانرب ، تخاس  هزوح  رد  دارفا  نیرتدـنمناوت  اهنیرتهب و  دوشیم 
دنک و اهر  ار  شراک  زور  لهچ  دـشرا  ریدـم  کی  هک  دـنکیم  يراکمه  نامزاس  ینعی  میتسه ؛ زین  نامزاس  دـشرا  ناریدـم  نابزیم  هورگ ،

دیایب و اجنیا 
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هک میدش  ورهبور  مه  ییاهفیقوت  اب  تبون  دنچ  رد  اجنیا  رد  ام  دنیامنیم . یهارمه  ار  هورگ  ریبدرس ، دنچ  هکبش و  ریدم  کی  میت  لاسما 

. تسا هدش  عفر  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  غیردیب  هنامیمص و  ياهيراکمه  اب  هللادمحلا 
؟ تسا هدوب  ردقچ  لاس 88  ینویزیولت  ییویدار و  تادیلوت  لاؤس 

ياـهشرازگ دروم  نینچمه 104  دـش . شخپ  هـیهت و  هـقیقد  بلاـق 8853  رد  ییوـیدار  شرازگ  دروـم   798 قیرـشت ، مایا  دـعب  ات  باوج 
ربخ دروم   349 دـش . هیهت  هقیقد  بلاـق 732  رد  رثوکلا  يویت و  سرپ  ملاـعلا ، ربخ ، هکبـش  ربخ ، يزکرم  دـحاو  يارب  يریوصت  يربـخ -

تیاـس و تهج  سکع  لاـسرا  دروم  هدـش و 849  شخپ  هـیهت و  هـقیقد  رد 1232  زین  يدـیلوت  هماـنرب   73 دـش . لاسرا  دـیلوت و  بوتکم 
لاح رد  زونه  هتبلا  دنتـسه و  اـهتیلاعف  هلمج  زا  اهدنتـسم  يارب  هدـشن  نیودـت  يرادرب  ریوصت  هقیقد  کـیبل و 13541  یتنرتنیا  نویزیولت 

. میتسه راک  همادا 
؟ تسا یحطس  هچ  رد  هنوگچ و  جح  مسوم  رد  یمالسا  ياهروشک  رگید  ياهناسر  ياهتیلاعف  لاؤس 

رثکادح جح  مسوم  رد  یمالـسا  تیعمجرپ  گرزب و  رایـسب  ياهروشک  یخرب  نیمه  يارب  دراد . دوجو  جـح  هب  یتوافتم  ياههاگن  باوج 
تأرج هب  میاهدرک و  وروریز  لـماک  هنیدـم  هکم و  رد  ار  یتلود  نویزیولت  ویـشرآ  اًـلبق  ناراـکمه  نم و  دـنراد ؛ دوخ  هارمه  راـگنربخ  هس 

ام هک  تسا  نیا  مه  هتکن  نیا  لیلد  تسا . ناشیا  زا  رتشیب  رهـش  ود  نیا  سدـقم  نکاما  فیرـش و  دـجاسم  زا  ام  يریوصت  کـناب  میوگیم 
، یلـصا دربهار  هکلب  تسین ؛ جـح  رفـس  هب  مدرم  قیوشت  نامفدـه  میراد و  هژیو  دـیکأت  جـح  رد  یگنهرف  راـکرب  یناـسرعالطا ، رب  هوـالع 

. تسا جح  یتفرعم  داعبا  حیرشت 
؟ دنوشیم شخپ  میقتسم  اههمانرب  مادک  تسا ؟ یندش  یلمارف  یلم و  ياههکبش  رد  اههمانرب  میقتسم  شخپ  ایآ  لاؤس 

مسارم تسا و  هدش  مهارف  دایز  رایسب  تامحز  اب  میقتسم  شخپ  ناکما  باوج 
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نتفرگ رظن  رد  اب  میقتـسم ، تروص  هب  قیرـشت  مایا  تاـفرع و  رد  هفرع  زور  نیکرـشم و  زا  تئارب  مسارم  هرونم و  هنیدـم  رد  لـیمک  ياـعد 

. دش شخپ  فلتخم  ياههکبش  قیرط  زا  قفا  فالتخا 
؟ تسا هدوب  هنوگچ  جح  مایا  رد  یمالسا  ریغ  یللملا و  نیب  ياههناسر  تیلاعف  درکلمع و  لاؤس 

یفنم تاغیلبت  ییامنهایـس و  ناـهج ، رد  آ »  » ِيازنآولفنآ عویـش  اـب  ناـمزمه  لاـسما  تسا و  ییامنهایـس  اههکبـش ، نیا  بلاـغ  هیور  باوج 
مغریلع تسا و  هتفای  شیازفا  نیملـسم  هنایلاس  میظع  شیاـمه  هیلع  یـس  یب . یب . نا و  نا . یـس . ياههکبـش  ًاـصوصخ  یبرغ  ياـههناسر 

مسوم رد  یبرغ  ياههناسر  اههکبش و  یخرب  ناراگنربخ  طسوت  یفنم  ياههمانرب  دیلوت  زا  يریگولج  يارب  ناتسبرع  تلود  هک  ییاهشالت 
ِيازنآولفنآ عویش  اب  لاسما  دنیامنیم . ریظنیب  يونعم  عامتجا  نیا  بیرخت  رد  یعـس  یللملا  نیب  حرطم  ياههناسر  دروآیم ، لمع  هب  جح 

. تسا هتفرگ  رارق  جح  یتشادهب  لئاسم  رب  اههکبش  نیا  یفنم  تاغیلبت  «آ ،»
ندـش مگ  ندرک و  یناـبرق  قـلح و  مـسارم  زا  دـنمفده  تاـغیلبت  یفنم و  شیاـمن  تاـفرع ، رد  یتشادـهب  لـئاسم  تیاـعر  مدـع  رب  دـیکأت 

، اهروشک زا ]  ] یضعب نارئاز  هب  طوبرم  لئاسم  زا ]  ] یخرب مرحم و  نادرم  شـشوپ  مارحلادجـسم و  رد  یـصخش  لئاسو  یخرب  اهشوپاپ و 
لاسما هک  دوب  هتـشذگ  ياهلاس  رد  اههکبـش  نیا  یفنم  ياهشرازگ  ياهروحم  هدمع  اههکبـش  نیا  یفنم  ياهشرازگ  ياهروحم  هدمع 

. تسا هدش  هدوزفا  نادب  زین  آ »  » يازنآولفنآ عویش 
، متفگ هک  روطنامه  هتبلا  درک و  رثا  مک  ار  اهییامنهایـس  نیا  ناوتیم  مالـسا ، ناهج  ياههناسر  ریذپانراکنا  تردـق  اب  منکیم  نامگ  نم 
زا جراخ  نکاس  ناـیناریا  یناریا و  ریغ  ناناملـسم  هژیو  ینویزیولت  ياـهشرازگ  ربخ و  هزوح  رد  هنازور  عونتم و  ياـههمانرب  دـیلوت  زین  اـم 

هکبش طسوت  راثآ  نیا  هک  میراد  دوخ  ياهتیلاعف  هحولرس  رد  ار  روشک 
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هژیو یتنرتنیا  نویزیولت  تیاس و  مجماج و  هیسونایقا  ییاکیرما و  ییاپورا ، هکبش  هس  رثوکلا و  ملاعلا ، رحس ، يو ، یت . سرپ . ربخ ، یناهج 

. دوشیم شخپ  ایند  زور  نابز  هب 8  بولطم  تیفیک  اب  کیبل »  » ناونع اب  جح 

ییاوه لقن  لمح و  . 6

هثعب داتس و  لماوع  مان  فلا )

www .haj یناـشن هـب  جـح » يارب  ریا  ناریا  ياـهزاورپ  تاـعالطا   » شخب ناریا ، یمالــسا  يروـهمج  ییاـمیپاوه  یتـنرتنیا  هاـگیاپ  رد 
ياههناخزپشآ ناحباذ ، هثعب ، داتـس ، لماوع  همه  ياهزاورپ  خـیرات  اهناوراک و  هرامـش  مان و  هرابرد  تاعالطا  ، .iranair .com /haj

. دوب هدمآ  نانآ  تیرومأم  هزوح  هیاپ  رب  داتس و ...  هیذغت  یناطحق ، لیخد ، نیرز و 
ياهراک نینچ  یتظافح و  یهجوتیب  نامگیب ، دوب . ریذپناکما  هاگیاپ  نیا  رد  زین  يو  نداتسرف  لحم  رهـش و  رئاز و  يوجوتسج  ناکما 

هنیمز تاـعالطا و  يروآدرگ  رد  هناـگیب  لــماوع  يارب  یبساــنم  تـصرف  ییاــمیپاوه و ،)...   ) یناریا یمــسر  ياــهتیاس  اههاگتــسد و 
يزاجم ياضف  رد  یتظافح  تاررقم  تیاعر  يرایـشوه و  نیاربانب ، دروآیم . مهارف  یمالـسا  يروهمج  عفاـنم  هب  ار  یتینما  یناسربیـسآ 

، اهتیاس يور  رب  تاعالطا  نیا  هضرع  رد  دـیاب  هدـنیآ  ياهلاس  رد  نالوئـسم  تسا و  مهم  یندرکنشومارف و  يزیچ  جاـجح ، اـب  طـبترم 
. دننک فذح  ار  اهنآ  ای  يرگنزاب 

هنیدم هاگدورف  زا  زاورپ  ریخأت  ب )

، يدورو نارئاز  ماحدزا  هنیدم و  هاگدورف  ياهنلاس  دوبمک  لیلد  هب  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  يربخ  تاطابترا  دحاو  راگنربخ  شرازگ  هب 
هزاجا نآ  زا  سپ  دنتـسشن و  امیپاوه  رد  تعاس  راهچ  ریزگان  دندمآ ، دورف  هنیدـم  رد  هتـشذگ  بش   21 تعاس 30 / هک  یناهفصا  جاجح 

هک زین  هنیدم  نارهت - زاورپ  نارفاسم  دش . هداد  نانآ  هب  امیپاوه  زا  ندش  جراخ 
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زا یکی  دندشن . جراخ  هاگدورف  ياهنلاس  زا  حبـص  هد  ات  دـندوب ، هدـش  هنیدـم  هاگدورف  دراو   88 / 8 هبنـشراهچ 13 / دادماب  جنپ  کیدزن 
رد امیپاوه  نورد  تعاس  راهچ  زا  شیب  زین  زاورپ  نیا  نارفاسم  تفگ : نینچ  هاگدورف  رد  دوب ، هدـمآ  هنیدـم  هب  رتشیپ  هک  ناوراک  ياـضعا 

. دندوب جورخ  راظتنا 
لطعم هاگدورف  رد  اهنلاس  ندش  یلاخ  ات  دروآ ، هنیدم  هب  ار  ینارهت  نایجاح  زور  نیمه   10 تعاس 20 / هک  زین  هنیدم  نارهت - مود  زاورپ 

اب دراد و  يدورو  نلاس  ود  هنیدـم  هاگدورف  دـندرکیم . ینیبشیپ  ار  یلطعم  نیا  نارـضاح  زا  یخرب  دـندنام . نآ  رد  زین  نارفاـسم  دـنام و 
. درادن ار  یهاگدورف  ياهراک  یهدناماس  شریذپ و  ناکما  نوگانوگ ، ياهروشک  زا  رئاز  لماح  ياهامیپاوه  نامزمه  روضح 

نارئاز و همه  ندـنام  لـطعم  لـماوع  زا  یکی  نارئاز ، يراـگنهرهچ  يراـگنتشگنا و  هب  طوـبرم  ياهناـیار  هناـماس  يدـمآراکان  نـینچمه 
یتالکـشم نارئاز ، ناوارف  يدنـسرخان  رب  نوزفا  هنیدـم  هاـگدورف  رد  اـهیلطعم  نیا  دوـب . هنیدـم  هاـگدورف  رد  اـهروشک  رگید  ياـهزاورپ 

. دروآ دیدپ  هنیدم  هب  روشک  نوگانوگ  ياهرهش  زا  ماگنه  هب  زاورپ  يورشیپ 
لک ریدـم  هب  نآ ، زا  جورخ  هرونم و  هنیدـم  هاگدورف  هب  دورو  نامز  رد  یناریا  نارئاز  تالکـشم  اناوت ،»  » سراف يربخ  هاگـشاب  شرازگ  هب 

نالوئسم يواجیبلا ، نمحرلادبع  نب  دمحم  هب  ياهمان  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  جح  داتس  سیئر  دش . شرازگ  هنیدم  هبعش  جح  ترازو 
نیا رد  نارئاز  یلطعم  یلـصا  للع  زا  ار  نیا  تسناد و  تراهمیب  ار  جاجح  يراـگنتشگنا  نالوئـسم  هنیدـم و  هاـگدورف  رد  ار  همانرذـگ 

ناتـسبرع جـح  ترازو  ماقم  نیا  هب  یندـیماشآ ، بآ  دـننام  ار  تاناکما  زا  یخرب  دوبمک  دوخ ، همان  رد  يدرجم  دوعـسم  درمـش . هاگدورف 
. درک يروآدای 

امه ییامیپاوه  تکرـش  يزاورپ  ياهریخأت  لیالد  هرابرد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ییامیپاوه  تکرـش  لماع  ریدـم  شرورپ ، داهرف  ياقآ 
یناریا جاجح  تشگزاب  تایلمع  رد 
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هب بسانم  ییوگخساپ  يارب  اهيدوعس  ندوبن  هدامآ  ناتـسبرع و  هاگدورف  ماحدزا  رثا  رب  تکرـش  نیا  ياهزاورپ  رد  اهریخأت  رتشیب  تفگ :
رد امیپاوه  ندرکكراپ  يارب  یناکم  رظتنم  اهنت  تعاس  راهچ  ات  امه  ياهامیپاوه  یهاگ  هکنانچ  دـهدیم ؛ خر  هاـگدورف  نیا  رد  جاـجح 

يوج دب  عاضوا  رثا  رب  زاورپ  کی  اهنت  یمالسا ، يروهمج  ییامیپاوه  تکرـش  ياهزاورپ  رد  دوزفا : شرورپ  دناهدوب . روشک  نیا  هاگدورف 
صقن ببـس  هب  امیپاوه  کی  درک و  زاورپ  ریخأت  اب  زین  يدـعب  يامیپاوه  ور ، نیا  زا  درک و  ریخأت  امیپاوه  دورف  يارب  ناهفـصا  هاگدورف  رد 

. تسا هدش  هجاوم  ریخأت  اب  ینف 
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ناتسبرع ياهراک  مجنپ : شخب 

هبعک رادهدرپ  هب  ادخ  هناخ  دیدج  هدرپ  ياطعا 

زیزعلادـبع هب  ار  ادـخ  هناخ  ون  هدرپ  هام 88 ، نابآ   27 یبنلادجـسم 9 ، مارحلادجـسم و  روما  لک  سیئر  نیـصحلا ، نامحرلادبع  نب  حلاص 
دوشیم و هداد  رادهدرپ  هب  هجحلايذ  لوا  زور  رد  ینییآ  رد  لاس  ره  ادـخ  هناـخ  دـیدج  هدرپ  درک . اـطعا  مارحلا  هللاتیب  رادهدرپ  یبیـشلا ،

ياهنیزه اب  ادخ  هناخ  هدرپ  دریذـپیم . تروص  یناریا  بان  بالگ  اب  هبعک  يوشوتسـش  زا  سپ  هجحلايذ  مهن  هبعک ، هدرپ  ضیوعت  نییآ 
دناشوپیم ار  هبعک  فرط  کی  نآ ، شخب  ره  هک  تسا  هدش  لیکـشت  هعطق  جنپ  زا  هدمآ و  مهارف  يدوعـس  لایر  نویلیم  تسیب  هب  کیدزن 

. دریگیمرب رد  ار  هبعک  ِرد  زین  مجنپهعطق  و 
رتمیتناس شـشوپ 95  نیا  رود  راون  دسریم . رتم  هدراهچ  هب  شدـق  هک  تسا  هایـس  گنر  هب  صلاخ و  یعیبط و  ریرح  زا  هبعک  هدرپ  سنج 

زا دراد ، لوط  رتم  ضرع و 47 

ناتسبرع ياهراک  مجنپ : www.Ghaemiyeh.comشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 217 

http://www.ghaemiyeh.com


203 ص :
، ینیعم لصاوف  رد  هدش و  هتشون  میرک  نآرق  زا  یتایآ  راون ، نیا  يور  تسا . هدش  هدیشوپ  یمالسا  تانییزت  زا  عبرم  لکش  هب  هعطق  هدزناش 
رد ار  ادـخ  هناخ  هک  تسا  هدـش  هتـشون  هک  ییالط  گنر  اب  نیملاعلا » بر  دـمحلا هللا   » و میحر » ای  نمحر  اـی  «، » مویق اـی  یح  اـی   » تاراـبع

الط و اب  یمالـسا  تانییزت  ینآرق و  تایآ  نآ ، يور  هک  تسا  رتم   3 ضرع 5 / رتم و   6 دق 5 / اب  يریرح  زین  هبعک  ِرد  شـشوپ  دریگیمرب .
ره ار  هدرپ  نیا  ریرح  دیآیم . مهارف  همرکم  هکم  رد  ناتـسبرع  جراخ  لخاد و  ياههاگراک  يراکمه  اب  هدرپ  نیا  تسا . هدـش  هتـشون  هرقن 

. دوشیم ادها  یمالسا  ياهروشک  نارس  اسؤر و  هب  زین  نیشیپ  هدرپ  دنکیم و  هیده  اهروشک  زا  یکی  لاس 

هتسب رادم  ياهنیبرود  بصن 

رد ار  تـیعمج  ماـحدزا  اـت  دـندش  بـصن  جاـجح  راـتفر  طبـض  يارب  مارحلادجــسم  جراـخ  لـخاد و  رد  ( 1388  ) لاـسما اـهنیبرود  نیا 
ماحدزا لیلد  هب  داد : ربخ  تیلاعف ، نیا  هب  هراشا  اب  هکم ، رهـش  یندـم  عافد  هرادا  سیئر  نیعبرا ، لیمج  پیترـس  دـننک . راهم  مارحلادجـسم 

بصن اب  لاسما  دهدیم ، يور  نآ  نوماریپ  ياهنابایخ  دجـسم و  نیا  رد  مارحلادجـسم  هب  نانآ  دورو  لیلد  هب  هک  ییاهیغولـش  جاجح و 
ياهیغولـش سیلپ  ياهورین  زا  رفن  زا 1953  هدافتـسا  اب  مارحلادجـسم و  جراخ  لخاد و  نوگانوگ  ياههقطنم  رد  هتـسب  رادم  ياهنیبرود 

. دش دهاوخ  راهم  طبض و  یلامتحا ،

تارمج هعسوت 

هب جـح 88  رد  لـماک  تروـص  هب  تارمج  هعـسوت  حرط  هک  يروـط  هـب  تـسا ، هتفاـی  ياهدرتـسگ  تـالّوحت  هتـشذگ  ناـیلاس  رد  تارمج 
. دوب هدیسر  يرادربهرهب 

هناگهس تارمج  تسیابیم ، جاجح  دوب و  هدش  هتخاس  هقبط  ود  رد  تارمج  نامز  نآ  رد 
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یعافترا اب  رتم و  ود  ات   1 دودح 5 / ضرع  اب  کیراب و  لکش  ياهناوتسا  ییاهنوتس  تروص  هب  هک  دندرکیم  یمر  قیرشت  ياهزور  رد  ار 

رد هدش  باترپ  ياههزیرگنـس  هک  دوب  ییاههچـضوح  تارمج ، ياهنوتـس  نوماریپ  دوب . هدش  هدیـشک  الاب  هب  يرتم  هدزاود  ات  هد  دودح 
اهنآ تفرگیمرب و  رد  ار  تارمج  ياهنوتـس  هاصح )  ) اهگنـس زا  ياهپت  یمر ، زاغآ  زا  یتعاس  زا  سپ  هک  ياهنوگ  هب  دمآیم ؛ درگ  نآ 

. تخاسیم راوشد  ار  یمر  راک  درکیم و  ناهنپ  دوخ  نورد  رد  ار 
اب دنداتـسیایم و  اههار  فارطا  هک  دوب  رپ  یمجـسنمان  هدنکارپ و  نارئاز  زا  تارمج  هب  یـسرتسد  ياهریـسم  اهلاس ، نآ  رد  نیا ، رب  نوزفا 

ياهریسم زا  اهسوبوتا  یتح  يراوس و  ياهنیشام  نتشذگ  زا  ندرکن  يریگولج  دندشیم . تارمج  هب  ناسآ  یسرتسد  زا  عنام  قیرط  ّدس 
یلکشم هب  ار  قیرشت  ماّیا  کسانم  يارجا  راک  تارمج ، هب  تشگرب  تفر و  ریـسم  ندشن  کیکفت  تارمج و  هب  یهتنم  دودحم  کچوک و 

. دوشن هارمه  شارخلد  راوگان و  ياهثداح  اب  قیرشت  ماّیا  رد  انم  هک  دوب  یلاس  رتمک  دوب . هدرک  لدب  گرزب 
زا يرایـسب  دـهدیم . یهاوگ  انم  رد  قیرـشت  مایا  کسانم  لیهـست  هزیگنا  هب  تارمج  هعـسوت  حرط  تیمها  رب  هتـشذگ ، ياهلاس  تارطاخ 
رد هک  ییاههلابز  هوبنا  تشادهب و  هب  طوبرم  لئاسم  درکیم و  نایامن  ار  دوخ  هیرک  هرهچ  نانچمه  زین  مایس  جح  نییآ  رد  انم  تالـضعم 

ياهناوراک بلاق  رد  هک  هقرفتم  نارئاز  یمظنیب  لوا و  هقبط  رد  تارمج  نوماریپ  یناسنا  نیگنس  کیفارت  دنامیم و  اهلپ  ریز  اهریـسم و 
هراب نیا  رد  دمآراک  ياهشیدنا  هب  ار  جح  تیریدم  هک  تسا  اهيراجنهان  نیرتمهم  دنزادرپیمن ، جح  کسانم  يارجا  هب  مجـسنم  مظنم و 

. دناوخیم ارف 
دـش و دـمآ و  رد  مظن  نوچمه  ییاـهحرط  هک  درک  ناـعذا  دـیاب  فرطیب ، يرظاـن  دـید  زا  اـما  دراد ، دوجو  تالـضعم  زا  ياهراـپ  زوـنه 

نوماریپ ياههار  هب  وردوخ  دورو  زا  يریگولج 
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عاـضوا و دوـبهب  رد  فـیخ ، دجـسم  تارمج و  فارطا  رد  مدرم  ندـنام  زا  يریگوـلج  تشگزاـب و  تـفر و  ریــسم  يزاسادـج  تارمج و 

. تسا هدوب  راذگریثأت  رایسب  دنیاشوخان  ثداوح  زا  يریگولج 
ياهناوتـسا ياهنوتـس  دـیدج ، حرط  نیا  رد  تسا . تارمج  هعـسوت  انم ، رد  قیرـشت  مایا  مسارم  لیهـست  هزیگنا  هب  هدـش  ارجا  ياـهحرط  زا 

یـسرتسد اهنادب  فرط  ود  زا  هک  دناهدش  لدب  لکـش  يوضیب  رتم  تسیب  زا  شیب  ضرع  اب  ضیرع  ییاهراوید  هب  هتـشذگ ، کیراب  لکش 
تارمج دّدعتم  تاقبط  تسا . هتفای  شیازفا  نیمزریز  رد  هقبط  کی  نیمز و  يور  رب  هقبط  راهچ  هب  هتـشذگ  هقبط  ود  نیا ، رب  نوزفا  تسه .

؛ دـنوشیم ادـج  رگیدـکی  زا  دوشیم ، بعـشنم  انم  هکم و  رد  فلتخم  ياهناکم  زا  هک  ینابوتا  فلتخم  ياهریـسم  اـب  عیـسو ، ییاـنهپ  رد 
نتفر اب  اهنت  ریـسم  رییغت  دماجنایم و  تاقبط  زا  هقبط  کی  هب  شریـسم  دـیآیم ، تارمج  هب  هکم  ای  انم  رد  ییاج  زا  هک  يدرف  ره  هکنانچ 

تسه و ییاـهناکلپ  اـهنآ ، فارطا  رد  تارمج و  یکیدزن  رد  هتبلا  تـسا . ریذـپناکما  اـهناکم  رگید  هـب  یـسرتسد  زارد و  ياهریـسم  زا 
. دنکیم ناسآ  شیبامک  فلتخم  تاقبط  هب  ار  نتفای  هار  یقرب  ياهناکلپ 

: دمآ تسد  هب  جیاتن  نیا  نیمزریز ، هقبط  ات  دشیم ، یقلت  تارمج  ماب  تشپ  هک  هقبط  نیرتالاب  زا  تارمج  فلتخم  تاقبط  زا  دیدزاب  رد 
دوشیم و هدید  ینونک ، ضیرع  ياهراوید  نورد  رد  نیشیپ ، تارمج  ياهنوتـس  مود ، هقبط  فکمه و  هقبط  هژیوهب  تاقبط ، زا  یخرب  رد 

؛ دنیبب یبوخ  هب  ار  نآ  دناوتیم  دریگ ، رارق  تارمج  فارطا  ياههچضوح  ياهراوید  يور  رب  هک  یسک 
؛ دشاب هدیبسچ  اهنآ  هب  هکنآ  نودب  دراد ؛ رارق  دیدج  تارمج  ياهراوید  طسو  رد  شیبامک  نیشیپ  تارمج  ياهنوتس 

رد دشیم ، عمج  اهنوتس  فارطا  رد  هدش  یمر  ياههزیرگنس  هک  هتشذگ  مغر  هب 
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لخاد زا  هک  يدـنت  بیـش  اب  جراخ و  زا  رتم  کی  هب  کیدزن  یعافترا  اـب  اـهراوید  فارطا  ياههچـضوح  قیرط  زا  اـهنآ  همه  دـیدج  حرط 

هب لکـش ، یفیق  ریـسم  کـی  رد  تاـقبط ، رگید  ياههزیرگنـس  اـب  قیرط  نآ  زا  دوشیم و  تیادـه  تارمج  راوید  نورد  تمـس  هب  دراد ،
؛ دنوشیم ریزارس  نیریز  تاقبط  تمس 

زا اهراوید  نیا  سنج  دـنایلاخوت . درک ، ارجا  ار  یمر  تایلمع  ناوتیم  نآ  فرط  ود  رد  هک  تارمج  دـیدج  هدـش  هتخاس  ياهراوید  همه 
هدش و ادج  مه  زا  يرتم  مین  هب  کیدزن  ياهعبرم  تروص  هب  دناهداد و  ياج  اهنآ  رد  ار  رارق  تشرد  ياهگنس  هک  تسا  ینامیـس  تالم 

هبرض نآ  رب  نیگنـس  يزیچ  اب  رگا  هک  تسا  يّدح  هب  یلاخوت  ینامیـس  راوید  نیا  تماخـض  تسا . هدمآرد  کییازوم  لکـش  هب  شیبامک 
؛ تفر دهاوخ  ورف  دوش ، هدز 

تایلمع اجنآ  زا  دیـسر و  تارمج  ياهراوید  ياپ  هب  ناوتیم  یناسآ  هب  نآ  زا  رذـگ  اب  هک  تسا  هدـش  هتخاـس  نیمزریز  رد  ضیرع  یهار 
ياهگنـس اب  هارمه  نآ  زا  سپ  دـنوشیم و  تیادـه  نیمزریز  هقبط  تمـس  هب  الاب ، تاقبط  رد  هدـش  یمر  ياهگنـس  درک . ارجا  ار  یمر 

؛ دنوشیم وپِد )  ) عمج اجنآ  رد  ریزارس و  دوریم ، رامش  هب  یمر  ياهگنس  رابنا  هک  نیمزریز  زا  رتنییاپ  هقبط  تمس  هب  نیمزریز  هقبط 
؛ دنوش لقتنم  جراخ  هب  هیلخت و  يراب  ياهنیشام  اب  ات  دوشیم  تیاده  الاب  هب  ناطلغ  ياهراون  اب  تارمج ، نییاپ  رد  هدش  عمج  ياهگنس 

نکـشرس کیکفت و  بجوم  دـیماجنایم ، انم  هکم و  زا  يدـصقم  هب  مادـک  ره  هک  فلتخم  تاقبط  فارطا  رد  ضیرع  رایـسب و  ياههداج 
وا دـنکیم و  ناسآ  فلتخم  تاقبط  هب  ار  رئاز  یـسرتسد  نوگاـنوگ ، یقرب  ینامیـس و  ياـهناکلپ  نیا  رب  نوزفا  دوشیم و  تیعمج  ندـش 

ییالاب هقبط  رد  رتپوکیله  دورف  لحم  دننام  تاقبط  رد  نوگانوگ  یبناج  تاسیسأت  نینچمه  درک . هدافتسا  اهنآ  زا  رطخ  عقاوم  رد  دناوتیم 
سناژروا و یکشزپ و  تاناکما  و 
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207 ص :
؛ تسا یندید  يرادربملیف  ياهناسر و  یتینما و  یماظن و  ياهورین  هاگیاج 

: دنکیم شرازگ  نینچ  عجرم  ياوتف  هیاپ  رب  یمر  هرابرد  ار  یهقف  هتکن  دنچ  هشیپرفعج  یفطصم  نیملسملا  مالسالا و  تجح 
رد يربهر ، مظعم  ماقم  هلمج  زا  اهنآ  زا  يرایـسب  رظن  هب  یلو  تسا ، فلتخم  دـیدج  ياهراوید  یمر  هراـبرد  ماـظع  عجارم  ياواـتف  کـی -

لحم تشذـگ ، هچناـنچ  دوش و  یمر  راوید  تمـسق  نآ  تسا  بجاو  درک ، ادـیپ  ار  یلبق  نوتـس  لـحم  تقـشم  نودـب  ناوـتب  هک  یتروـص 
. تسین راوشد  نادنچ  نآ  صیخشت  دراد و  رارق  یلعف  راوید  طسو  رد  یلبق  ياهنوتس 

يزجم ار  مود  هقبط  زا  یمر  دوب ، نوتس  تروص  هب  تارمج  هک  ینامز  رد  هر )  ) ماما ترـضح  هلمج  زا  عجارم  زا  يرایـسب  ياوتف  قبط  ود -
تسا يزجم  الاب  تاقبط  رد  یمر  ایآ  تسا ، هدش  ثادحا  ًادیدج  مراهچ  موس و  تاقبط  هکنیا  هب  هجوت  اب  دیدج ، تارمج  رد  دنتـسنادیم .

. دشابیم ءاتفتسا  دنمزاین  هن ؟ ای 
زین هقبط  نیا  زا  یمر  زاوج  صوصخ  رد  تسا . هدوبن  هتـشذگ  رد  هدیدرگ و  ثادحا  دـیدج  هعـسوت  حرط  رد  ًادـیدج  نیمزریز  هقبط  هس -

. دریگ تروص  ءاتفتسا  ماظع  عجارم  رضحم  زا  تسا  مزال 

نآرق یسراف  همجرت 

فیرـش مرح  لخاد  رد  دهف » کلم  عمجم   » پاچ يولهد ، هللایلو  هاش  خیـش  یـسراف  همجرت  اب  میرک  نآرق  زا  يرامـشتشگنا  ياههخـسن 
فاقوا و یمالـسا و  روما  ریزو  زا  لقن  هب  راتفگشیپ »  » ناونع اب  یبلطم  اهنآ  تسخن  تاحفـص  رد  هک  ( 88 / 8 / 27  ) دش هدید  ص )  ) يوبن

نیا هک  دندرکیم  نامگ  یسراف ، همجرت  اب  میرک  نآرق  ندید  زا  سپ  مرح ، رد  یناریا  نارئاز  زا  یخرب  دوب  هدمآ  يدوعس  داشرا  توعد و 
رگید ار  فیرش  ياهفحصم 
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، ینیچ ودرا ، ياهنابز  هب  ریسفت  ای  همجرت  اب  دهف  کلم  عمجم  پاچ  میرک  نآرق  یبنلادجسم ، مرح  رد  نینچمه  دناهدروآ . مرح  هب  نارئاز 
، وتشپ ییاینسوب ، یلاگنب ، ییوهارب ، يروگیوا ، یسیلگنا ، ییایزنودنا ، ییایناپسا ، یمور ، ینابلآ ، یلاغترپ ، یـسیلگنا ، يوسنارف ، ییاسوه ،

. دوشیم هدید  نایانیبان )  ) لیرب طخ  هب  يرابیلم و  ياهرک و  یقازق ، یلاموس ، یکرت ، یلیمات ،
. دباییم ناماس  میرکلا » نآرقلل  رسیملا  ریسفتلا   » مان هب  يریسفت  هیاپ  رب  عمجم  نیا  نآرق  ياههمجرت  هک  دوشیم  هتفگ 

ناتسبرع یتفم  يزروضرغ 

(88 / 8 / 10  ) درک پاچ  نیکرـشم » زا  تئارب  مسارم  هب  ناتـسبرع  یتفم  هلمح   » ناونع اب  یبلطم  ربخ »؟ هچ  هگید   » شخب رد  ناریا  هماـنزور 
مسارم کی  جح  مسارم  هک  درک  مالعا  ناریا ، هب  هلمح  رد  ناتسبرع  یتفم  خیش » لآ  زیزعلادبع  خیش   » هک میدینـش  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک 

يو تسا . غورد  تعدـب و  کـی  دراد ، جـح  مسارم  رد  ار  نآ  ییاـپرب  دـصق  ناریا  هـک  نیکرـشم  زا  تـئارب  تارهاـظت  تـسین و  یـصخش 
صاخـشا نیا  دننک . دوخ  نیغورد  لطاب و  ياهاعدا  يارب  يربنم  هب  لیدبت  ار  تدابع  جـح و  مسارم  دـنهاوخیم  یخرب  هک  هتفگ  نینچمه 

«. تسا هدش  یهن  دنوادخ  طسوت  راک  نیا  هک  دننک  هدافتسا  ءوس  مسارم  نیا  زا  دنراد  دصق  ياهنوگ  هب  دناهدشن و  تیاده 

نایباهو ینکفاهقرفت 

یسایس يرادربهرهب  هب  تبسن  يدوعس  ناتسبرع  تاماقم  رادشه   » ناونع اب  یتشاددای  رد  تنس ) لها  يربخ  هاگیاپ   ) زوینینس يربخ  تیاس 
: تسا هدروآ  يدوعس ،» ناتسبرع  جح  ریزو  یسرافلا  مالسلادبع  داؤف   » زا لقن  هب  جح » زا 

دوخ یسایس  فادها  دربشیپ  يارب  هک  دنکیم  مهتم  ار  ناریا  يدوعس ، ناتسبرع  تلود  »
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ناتسبرع ياهشالت  اهروشک  همه  : » درک دیکأت  ناریا  ناربهر  ياعدا  ندرک  در  نمض  ناتسبرع  جح  ریزو  دنکیم . يرازبا  هدافتسا  جح  زا 

 ...«. دناهداد رارق  شیاتس  دروم  ار  سدقم  رعاشم  هنیدم و  هکم و  رد  ریگمشچ  رمتسم و  تفرشیپ  يدوعس و 

« ظاکع  » زیمآکیرحت هلاقم 

ياهراشا اب  جح ، میظع  هرگنک  هرابرد  ناریا  مرتحم  يروهمج  سیئر  نانخـس  دقن  رد  شامق ،» دـلاخ   » ملق هب  ياهلاقم  رد  ظاکع »  » همانزور
يوزنم هب  ار  روشک  نیا  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياهلاس  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یللملانیب  یسایس  طیارـش  هب  هنوگهمدقم 

یتسینویهـص دض  عضوم  هب  هلمح  اب  درک و  دناوخ  تاساسحا  شتآ  نتخاس  روهلعـش  رارمتـسا  ار  نانخـس  نآ  درک و  مهتم  یـسایس  ندـش 
: تشون نینچ  نآ  هرابرد  يرگشاخرپ  ناریا و 

راـشتنا يارب  جـح  کـسانم  : » دـیوگیم كانـسرت  بیجع و  يرظنراـهظا  رد  ناریا ) یمالـسا  يروـهمج  مرتـحم  سیئر   ) هکنآ زا  سپ  »... 
رد اهیناریا  ًاصوصخ  ناناملـسم و  هنـالاعف  روضح  هک  تفگ  وا  تسا .» ییانثتـسا  یتصرف  مالـسا ، زا  ندـش  دـنمهرهب  مالـسا و  ياـههزومآ 
زا وا  روظنم  منادیمن  ددرگ . ناناملـسم  ياهلد  تفلا  بجوم  دزاس و  نوگنرـس  ار  مالـسا  نانمـشد  ياههئطوت  دناوتب  دیاب  جـح ، کسانم 

کسانم هلمج  زا  ناریا ، یـسایس  هنازوتهنیک و  میهافم  جیورت  يارب  میظع ، تاساسحا  زا  يریگهرهب  ایآ  تسیچ ! مالـسا  لیـصا  ياههزومآ 
نیمزرـس رد  گنهرف  شرتسگ  بعر و  راشتنا  بیرخت و  هب  یگـشیمه  ياهعمجت  تارهاظت و  يارب  ناوخارف  ایآ  دوشیم !؟ بوسحم  جـح 

؟ تسا ناناملسم  ياهلد  نایم  تفلا  داجیا  لماوع  زا  دنوادخ ، مارح 
تالوحت و زا  يرایـسب  دـنک ، هعلاطم  ار  ناریا  خـیرات  راوجمه ، ياهروشک  هب  یمالـسا  بـالقنا  رودـص  شـالت  زاـغآ  ناـمز  زا  هک  یـسک 
یتاعوبطم و ياهيدازآ  هنیمز  رد  روشک  نیا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  درک و  دـهاوخ  تفایرد  ار ، یناسنا  یـسایس و  حطـس  رد  اهتسکش 

هنوگچ نیا  دیسرپ : دیاب  اذل  تسا ، هتفرگ  رارق  یناهج  رخآ  ياهفیدر  رد  یناسنا 
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 ...«. دزاسیم و راچد  فعاضم ، متس  اب  ار  ناسنا  هک  تسا  یمالسا 

(88 / 8 / 23  ) عیقب ترایز  عنم 

نتخاس روبق و  بحاص  مان  نییعت  ندوب  یعرـش  ریغ  هب  هراشا  اب  س )  ) نینبلا ما  ترـضح  هاگمارآ  ربارب  رد  يدوعـس  تلود  يداـشرا  لـماع 
ضارتعا تفلاخم و  يداشرا ، لماع  نیا  نانخـس  هتبلا  تسناد . یتموکح  يرما  ار  ربماـیپ  مرح  دـقرم و  دوجو  ناـنآ ، يارب  هاـگراب  دـبنگ و 

. تشاد لابند  هب  تاولص  نداتسرف  بلاق  رد  ار  یناریا  نابطاخم 
نآ ندوب  زیمآكرـش  نید و  ناگرزب  هب  هثاغتـسا  لّسوت و  ّدر  رد  هک  يداشرا  لـماع  نآ  ياـههتفگ  اـب  تفلاـخم  رد  یناریا  نارئاز  زا  یکی 

يرگید تسا . هلیـسو  کشزپ  دـینکیمن ؟ هعجارم  کشزپ  هب  ایآ  دـیوش  ضیرم  امـش  رگا  خیـش ! يا  : » تفگ نینچ  درکیم ، ینکارپنخس 
. دنامزاب نانآ  هب  لدتسم  خساپ  نداد  زا  یباهو  لماع  تسیچ ؟ ۀَلیِسَْولا  ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َو  هفیرش  هیآ  ینعم  سپ  تفگ :

. دوب دوهشم  عیقب  رهطم  ناتسربق  رد  يدرک  میلقا  مچرپ  صوصخم و  سابل  اب  ناتسدرک ) میلقا   ) قارع يروهمج  ینیرحب و  نارئاز  روضح 
: عیقب رهطم  روبق  ربارب  رد  رقتـسم  يداـشرا  لـماع  اـب  هثحاـبم  هب  تفگیم ، نخـس  حیـصف  یبرع  ناـبز  هب  هک  یقارع  ناوـج  نارئاز  زا  یکی 

هحفاصم يو  اب  رکـشت و  وا  زا  یعیـش  نارـضاح  ورنیا ، زا  دـنک و  هّجاـحم  وا  اـب  يو  ینکارپنخـس  ربارب  رد  تسناوت  یبوخ  هب  تخادرپ و 
. دندرکیم

لیمک ياعد  رد  يدوعس  نارومأم  یتینما  تامادقا 

مظن و اـب  تراـهط : تمـصع و  تیبلـها  دـنوادخ و  فطل  هب  هرونم  هنیدـم  رد   88 / 8 هبنـشجنپ 21 / لیمک ، ياعد  ندـناوخ  نییآ  نیمود 
: دوشیم شرازگ  نینچ  نییآ  نیا  رد  ناتسبرع  سیلپ  یتینما  ياهراک  دش . رازگرب  نیمرحلانیب  هطوحم  رد  صاخ  یهوکش  اب  یگتسارآ و 
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؛ دوب هارمه  نارئاز  اب  هک  كاس و ...  فیک ، هتسب ، ره  طبض  يارب   x -Ray هاگتسد نداد  رارق 

هقطنم هـب  نارئاز  رگید  ندـمآ  زا  يریگوـلج  اـهروشک و  رگید  راوز  زا  یناریا  راوز  ندرکادـج  يارب  هژیو  ياههاگرذــگ  رباـعم و  داـجیا 
؛ نیمرحلانیب

لوا فص  ربارب  رد  هژیو  یـشیارآ  اـب  ناـنآ  نداتـسیا  نییآ و  نیا  يرازگرب  زا  شیپ  هتفه  اـب  شجنـس  رد  شروش  دـض  سیلپ  ندـش  رتـشیب 
؛ ناگدننک تکرش 

؛ رانک هشوگ و  زا  ناوارف  ياهنیبرود  اب  لماک  ياهفرح و  سوسحمان  سوسحم و  يرادربریوصت 
مسارم و نایاپ  زا  سپ  یقیاقد  ات  یتح  مسارم  يرازگرب  لحم  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  هاگیاج  رد  رـضاح  دارفا  زا  هژیو  يرادرب  ریوصت 

؛ اجنآ زا  دارفا  نیا  جورخ 
. هنحص رد  یتایلمع  هاگیاپ  هب  عیقب ، ياههلپ  هار  ریز  غیلبت  داشرا و  رتفد  لحم  ندرک  لدب 

هرونم هنیدم  رد  نازابناج  زا  يرامش  يراگنتشگنا 

اب یبسانم  شیبامک  راتفر  زا  هنیدم ، داتـس  رد  ییاوه  لقن  ولمح  ناردارب  یگنهامه  هفقویب و  شالت  یپ  رد  هرونم  هنیدم  هاگدورف  لماوع 
راداو يراگنتشگنا  هب  دـندوب ، تسد  سمل  وضع و  صقن  راچد  یتح  هک  نازابناج  زا  يرامـش  يور  ره  هب  اـما  دـندوب ، رادروخرب  نارئاز 

. دندش
يراگنتشگنا يارب  جورخ ، دـنیارف  زاغآ  رد  هچرگا  تفریذـپ و  تروص  تعرـس  اب  تیولوا و  اـب  هاـگدورف  زا  ناوناـب  نازاـبناج و  جورخ 

زا نت  راهچ  دندرک و  رارصا  دیکأت و  يراگنتشگنا  رب  همانرذگ  لماوع  یتینما  نارومأم  دیکأت  اب  یتدم  زا  سپ  دندرکیمن ، يریگتخس 
. دش یسراو  زین  نانآ  ياهكاس  دندش و  هدرب  شیتفت  قاتا  هب  صاخ ، شیتفت  يارب  يرچلیو ) ریغ   ) زابناج ناردارب 

مارحلا هللاتیب  رد  نیبرود  دصتفه  زا  شیب  بصن 

ياهورین هدنامرف  ینارهزلا ، ییحی  اب  ییوگوتفگ  هیاپ  رب  یتنرتنیا ، ياههاگیاپ  زا  یخرب 
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(1388  ) لاسما عتمت  جـح  مسارم  رد  جاـجح  تینما  ظـفح  يارب  مارحلا  هللاتیب  رد  نیبرود  دـصتفه  زا  شیب  بصن  زا  همرکم ، هکم  یتینما 

هعاشا یتراظن ، ياهنیبرود  نیا  بصن  زا  فده  تفگ : هرابنیا  رد  ینارهزلا  ییحی  جیـسن ،»  » یناسرعالطا هاگیاپ  شرازگ  هب  دـنداد . ربخ 
هب ینامیا  يونعم و  ییاضف  رد  شمارآ و  لامک  اب  ار  دوخ  يدابع  ریاعش  دنناوتب  جاجح  ات  تسا  مارحلادجـسم  ياضف  رد  شمارآ  تینما و 
رد تینما  مظن و  يرارقرب  يارب  نیفیرـش  نیمرح  روما  تسایر  اـب  ار  مزـال  يراـکمه  همرکم  هکم  یتینما  ياـهورین  دوزفا : يو  دـنروآ . اـج 

. داد دنهاوخ  ماجنا  مارحلا  هللاتیب  نارئاز  تینما  نیمأت  لاسما و  جح  کسانم 
هقطنم رد  هتیمک  نیا  رقم  رد  يدوز  هب  ار  دوـخ  تیلاـعف  زین  همرکم  هـکم  رد  جـح  لاـمعا  يریگیپ  هـتیمک )  ) هورگ شرازگ ، نـیمه  رباـنب 

رب تراظن  ويریگیپ  تفگ : هرابنیا  رد  هکم  رد  جـح  لامعا  يریگیپ  هتیمک  سیئر  يریـضخلا ، زیزعلادـبع  دـنکیم . زاغآ  هکم  هیزیزعلا 
. تسا هتیمک  نیا  فیاظو  زا  یتامدخ  زکارم  رگید  یتشادهب و  زکارم  اهناروتسر ، اهلته ، دننام  یتامدخ  ياهشخب  تیلاعف 

نیفیرش نیمرح  مداخ  تسایر  هب  ناریزو  ياروش  تسشن 

دوخ ناریزو  ياروش  سیئر  اب  كرتشم  یتسـشن  رد  ضایر  همامیلا »  » خاک رد  هبنـشود ، رهظ  زا  دعب  دوعـسلآ ، زیزعلادبع  نب  هللادبع  کلم 
نارئاز تینما  لالخا  ای  ناناملسم و  نایم  هقرفت  يارب  هک  دهدیمن  هزاجا  یفرط  چیه  هب  يدوعـس  ناتـسبرع  تسایـس  درک : دیکأت  تکرش و 

يارب هنیدـم  هکم و  سدـقم  ياهنیمزرـس  رد  دوخ  تماقا  تصرف  زا  هک  دنتـساوخ  ادـخ  هناخ  نارئاز  همه  زا  ناریزو  ياروش  دـنک . شالت 
همرکم هکم  هقطنم  ریما  دنـشاب . دنبياپ  جح  رد  یمالـسا  یلاع  ياهشزرا  هب  دننک  شالت  هدافتـسا و  گرزب  دـنوادخ  هب  یکیدزن  برقت و 

جح مسوم  يارب  هدش ، عضو  ماظن  تاررقم و  دض  رب  ای  دـنزب  جرم  جره و  یمارآان و  هب  تسد  ات  داد  میهاوخن  هزاجا  سک  چـیه  هب  تفگ :
. دنزب تسد  يراک  هب 
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هدعقلايذ 1430) مهدجه  - 88 / 8 / 15  ) هعمج زامن  هبطخ  زا  ییاهشخب 

هراشا

( مالسا هناگ  جنپ  ناکرا  تائیس ، باقع  تانسح و  باوث  هب  هراشا  اوقت و  هب  نارازگزامن  توعد  اب  یبنلادجسم 9 ، ماما  یفیذح ، یلع  خیش 
نیا رد  يو  تخادرپ . جـح  تابحتـسم  تابجاو و  ناکرا ، طورـش ، تلیـضف ، نایب  هب  درمـشرب و  جـح  تاکز و  هزور ، زاـمن ، نیتداهـش ، ار 

هثاغتـسا و اعد و  صاصتخا  تادابع ، هرابرد  هدش  دراو  ياهتعدب  ایر و  زا  يرود  ادخ و  يارب  صالخا  قوسف ، ثفریب و  جـح  رب  شخب 
، عادولا هجح  رد  ناکرشم  هیبلت  هئطخت  دنوادخ ، هب  دئادش  تابرک و  فشک  تاجاح و  ياضق  ناهانگ و  شزرمآ  قزر و  بلط  تناعتسا و 
كرـش و هراـبرد  زا  میهاربا 7  هب  دـنوادخ  تفگ  درک و  دـیکأت  دـنوادخ  ياـج  هب  یقولخم  اـی  ربـق  ربماـیپ ، هاـشداپ ، يوس  هب  هجوـت  مدـع 

. تسا هداد  رادشه  نآ  زا  یحو  نیمزرس  ریهطت  ترورض 
هب هنینأمط  شمارآ و  اـب  هارمه  تمیزع  کـسانم ، يادا  ادـخ ، هناـخ  میظعت  رد  زورما  اـت  عادولا  هجح  زا  ناناملـسم  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  يو 

يارب تمحازم  داجیا  ادـخ و  ناـنامهم  رازآ  زا  يرود  ناوارف و  بدا  ناملـسم و  ناردارب  دروم  رد  تمحر  ادـخ ، ربارب  رد  عوشخ  رعاـشم ،
: دوزفا نینچ  دناهدیشوک ، نانآ ،

لاس رد  هعیش  یضفار  هطمارق (1)  زج  دناهتشادن ؛ يّدعت  رگیدکی  رب  زگره  ناناملسم 

نیتسخن هک  دنتـشاد  ردتقم  یتموکح  هدس  هس  هب  کیدزن  نایلیعامـسا  دندوب . یلیعامـسا  مشـش ، ات  مراهچ  ياههدس  رد  نایعیـش  رتشیب  - 1
یبهذـم ياـهتیلاعف  هب  لوـغم  هلمح  نارود  اـت  ناـنآ  دوـب . ناـیرازن  حابـص  نسح  ماجنارـس  ناـیمطاف و  سپـس  هـطمارق ، تموـکح  اـهنآ ،
فلاخم نایمطاف  اب  هطمارق » . » دندادیم ناشن  تیب » لها  عابتا   » و هیداهلا » هوعدـلا   » هکلب دـندناوخیمن ، هیلیعامـسا  ار  دوخ  دـنتخادرپیم و 

يارب دنتشاد . ناناملسم  اب  یناوارف  تافالتخا  يداقتعا  لئاسم  رد  دیماجنا و  تعیرش  خسن  هب  ناشراک  هک  دندوب  زین  ینایارگ  ینطاب  دندوب .
ربمایپ ار  لیعامـسا  نب  دمحم  نانآ  تسنادیم . يونعم  ار  منهج  تشهب و  تفریذـپیمن و  ار  ینامـسج  داعم  یناتـسجس ، بوقعیوبا  هنومن ،
لیلحت تاـبجاو و  میرحت  خـسانت ، يرگهحاـبا ، درک . راکـشآ  ار  تعیرـش  نطاـب  هـکلب  درواـین ، دـیدج  تعیرـش  هـک  دنتـسنادیم  ياهزاـت 

زین نانبل  ياهيزورد  دـنریذپیمن ، ار  تعیرـش  زین  نونکا  اهیناخاقآ  نایرازن  دراد . دوجو  یلیعامـسا  ياههقرف  زا  یخرب  رد  زین  تامرحم ،
ظفح ار  تعیرش  رهاظ  هک  دندرکیم  شالت  نایمطاف  دوب و  نایمطاف  تموکح  سسؤم  يدهم ، هللادیبع  هب  فورعم  يدهم ، هللادبع  دننینچ .

هیامنورد درادن . تعیرش  دید  زا  یلکشم  چیه  تشون و  نایمطاف  هفیلخ  نیمراهچ  هللااب ، زعملا  تراظن  اب  نامعن  یـضاق  ار  اعد  باتک  دننک .
. تسا کیدزن  رایسب  هعیش  تایاور  هب  مئاعد  تایاور 

شیاتس ار  نانآ  زین  ینایدابق  ورسخ  رصان  دییاپ و  لاس  تسیود  هب  کیدزن  ناتـسبرع ، قرـش  ناریا و  بونج  نیرحب و  رد  هطمارق  تموکح 
، دنتـشک هکم  رد  ار  نایجاح  دـندرب ، شروی  زین  هبعک  هب  ناـنآ  دـیماجنا . ربماـیپ 9  ّبس  هب  ناـنآ  یتشترز  ناـمکاح  زا  یکی  راـک  درکیم .

نونکا دنتفرگ . سپ  زاب  اهنآ  زا  ار  رجح  نایمطاف  هتبلا  دـندرب . ءاسحا  هب  ار  دوسالارجح  دـنتخیر و  مزمز  رد  ار  ناگدـش  هتـشک  ياهدـسج 
. تسه زونه  اهنآ  زا  ییاههقرف  هک  نایرازن  نایمطاف و  مغرهب  تسا ؛ هدنامن  يداقتعا ، هقرف  ای  تموکح  بلاق  رد  هطمارق  زا  یهورگ 
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مارحلادجـسم و رد  یتح  دندیـشک و  ریـشمش  جاجح  يور  هب  هیورت  زور  رد  شنارای  یطمرق و  رهاطوبا  دناهتـشون : ناخروم  هک  ق  317 ه .
، دـندروآرد اج  زا  ار  هناخ  ِرد  دـندرب . ءاسحا  هب  دـندنک و  ار  دوسالارجح  دـنتخادرپ ، هکم  لها  جاـجح و  لاوما  تراـغ  لـتق و  هب  هللاتیب ،

يادا نفک و  لسغ و  نودـب  ار  نارگید  دـنتخادنا و  مزمز  هاچ  رد  ار  ناگتـشک  درم ، داتفا و  هک  دروآرد  ار  نادواـن  اـت  دنداتـسرف  ار  يدرم 
درک و باذع  باقع و  ار  وا  تعرـس  هب  دنوادخ  درک و  میـسقت  شنارای  نایم  تفرگ و  ار  هبعک  هدرپ  دندرک و  نفد  مارحلادجـسم  رد  زامن 

(1) تسا . رتگرزب  ترخآ  باذع 
ربارب رد  تمواقم  يارب  تدوم  تفلا و  لماعت و  يردارب و  تیوقت  هملک و  تدحو  هب  نیملسم  زاین  رب  دیکأت  اب  سپـس  یبنلادجـسم  بیطخ 

جح و دصاقم  دـنلب و  فدـه  زا  ار  فارحنا  ام  دوزفا : تسناد و  جـح  عفانم  زا  ار  ناناملـسم  تّوخا »  » یلجت مالـسا ، هیلع  يراج  ياههئطوت 
زا تئارب  مان  هب  هک  هنابلطجرم  جره و  یهورگ و  تارهاظت  اهییامیپهار و  ياهقرف و  تاغیلبت  یـسایس و  ياهضرغ  هار  رد  ار  نآ  هدافتـسا 

اهراعـش ناـیب  اـهمچرپ و  نتـشارفارب  اـهییامیپهار و  نیا  هب  ناناملـسم  ربماـیپ و  مینکیم . موکحم  تدـش  هب  دریگیم ، تروـص  نیکرـشم 
یلع هب  دناوخب و  مدرم  يارب  جح  رد  ار  تئارب »  » هروس هک  داد  نامرف  رکبوبا  هب  ترجه  مهن  لاس  رد  اهنت  ادـخ  ربمایپ  هکلب  دـنتخادرپیمن ،

ادتقا وا  هب  هک  داد  نامرف  زین 

ياههقرف تاداقتعا  ماکحا و  اهراتفر و  نانآ  دوریم . راک  هب  هعیـش  ياههقرف  همه  هراـبرد  هعیـش »  » ناـفلاخم ناـبز  رد  هعیـش  حالطـصا  - 1
يداقتنا يدرکیور  يرشعانثا  نایعیش  اما  دننکیم ، شهوکن  هرابنیا  رد  ار  نانآ  دنهدیم و  تبسن  يرشعانثا  نایعیش  هب  ار  هعیش  نوگانوگ 

، هعیش عجارم  زا  يرایسب  یتح  دنزادرپیم . اهنآ  زا  یخرب  راکنا  هب  هکلب  دنریذپیمن ، ار  نآ  نانخـس  همه  دنراد و  هعیـش  ياههقرف  رگید  هب 
ناملـسم ار  تنـسلها  اـما  دـننکیم ، ریفکت  ار  اـهنآ  دـننادیم و  جراـخ  مالـسا  زا  تیبلـها ،: هراـبرد  ّوـلغ  لـیلد  هب  ار  یعیـشتم  ياـههقرف 

هعیـش هک  دـنکیم  داـجیا  ار  مهوت  نیا  بطاـخم  نهذ  رد  دوـشیم و  وگزاـب  یـضفار  هعیـش  ماـن  هب  یلیعامـسا  هطمارق  راـتفر  دنرامـشیم .
. دریذپیم ار  بلاطم  نیا  يرشعانثا 
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زین نینچ  درادن و  ار  تیب  نایرع  فاوط  جـح و  يادا  قح  یکرـشم  چـیه  لاس ، نآ  زا  سپ  هک  دـننک  غالبا  ار  ادـخ  لوسر  تلاسر  ات  دـنک 

. دش
رد دننک و  هدجس  نآ  رب  هک  ییاهدقرم  اهحیرض و  ای  دوش  تدابع  ادخ  ياج  هب  هک  درادن  دوجو  ییاهربق  يدوعس  ناتـسبرع  یهاشداپ  رد 

اهنآ نابحاص  زا  دوش و  هدرب  نانآ  دزن  اهتجاح  دوش و  هتـساوخ  اـهنآ  زا  ترـصن  قزر و  دـننک و  یناـبرق  اـهنآ  يارب  دوش و  فاوط  اـهنآ 
یتـسرپتب میظع و  كرـش  اـهنیا  همه  اریز  درادـن ؛ دوجو  يزیچ  نینچ  روشک  نیا  رد  دوش . تساوخرد  تائیـس  نارفغ  تاـبرک و  فـشک 

. درادن دوجو  یکرـش  نینچ  روشک  نیا  رد  درک : دیکأت  هرابود  يو  تسا . هدمآ  نآ  يدوبان  وحم و  لاطبا و  يارب  مالـسا  هک  تسا  یلهاج 
. دراد دوجو  نآ  رد  یهلا  يایبنا  ربمایپ و  زا  سپ  اههدیرفآ  نیرترب  ربق  هکنیا  اب 

دنناملسم جاجح  همه  اریز  درادن ؛ یهاگیاج  جح  رد  نیکرشم  زا  تئارب  راعش  ندادرـس  دوزفا : نینچ  دوخ  تسخن  هبطخ  نایاپ  رد  یفیذح 
رب ینـس و  روشک  نیا  تسام . نامز  رد  دیحوت  روشک  ناتـسبرع  درادن و  ییاج  روشک  نیا  رد  هن  جـح و  رد  هن  نیکرـشم  زا  تئارب  راعـش  و 
هب ار  روـشک  نیا  ناـملاع  ماـکح و  رگا  هک  دـننکیم  ناـمگ  قحاـن  هب  ناهاوخدـب ، زا  یخرب  یبزح . یفلـس  تلود  هن  تـسا ؛ یفلـس  نـییآ 

نیا اریز  دناهدناسر ؛ ررض  دوخ  هب  اهنت  هک  دننادب  نانآ  دناهدناسر . اهنآ  هب  ینایز  ای  هدرک  رادهکل  ار  اهنآ  تیثیح  دننک ، مهتم  يرگیباهو 
تعامج تنـس و  لها  هب  ناناملـسم ، رگید  دننام  اهنت  تسا و  هدرواین  یمالـسا  دـیاقع  رد  یتعدـب  دـناوخیمن و  مان  نیا  هب  ار  دوخ  روشک 

تسا هدرواین  يزیچ  هدراذگن و  یتعدب  دیاقع  رد  باهولادبع  نب  دمحم  خیش  ددجم ، ماما  دنیام و  ناردارب  ناناملسم ، همه  تسا . بوسنم 
. دشاب حلاص  فلس  دیاقع  فلاخم  هک  دبایب  وا  ياهباتک  رد  يزیچ  دناوتیمن  یسک  زگره  دشاب و  مالسا  همئا  تما و  فلـس  فلاخم  هک 
وا دـنک ، نایب  اهنآ  يارب  ار  دوخ  ياهرواب  هک  دنتـساوخ  يو  زا  وا  هرابرد  لاوقا  فالتخا  زا  سپ  شرـصاعم ، ياملع  زا  یخرب  هک  یماگنه 

یهاوگ هب  ار  امش  ناگتشرف و  دنوادخ و  : » تفگ نینچ 
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سپ زیخاتسر  شناربمایپ و  بتک و  ناگتشرف ، ادخ ، هب  نامیا  هک  مراد  ار  تعامج  تنس و  لها  هیجان و  هقرف  دیاقع  نامه  نم  هک  مریگیم 

«. تسا نآ  رش  ریخ و  ریدقت و  هب  گرم و  زا 
دوخ لوا  هبطخ  یفیذح  دنامیم . هیمیت  نبا  مالـسالاخیش  هیطـساو »  » هدیقع هب  شظافلا ، یناعم  رد  هک  تسا  لصفم  نمادزارد  وا ، همان  نیا 

بلاطم هب  هراشا  نودـب  جـح ، یمالـسا  بادآ  هب  يدـنبياپ  ترورـض  هرابرد  هاـتوک  تروص  هب  مود ، هبطخ  رد  درب و  ناـیاپ  هب  اـعد  اـب  ار 
. تخادرپ ندرک  اعد  هب  تفگ و  نخس  یسایس 

: دیامنیم زیگنارب  لمأت  یندشیسررب و  هعمج ، بیطخ  نیا  نانخس  رد  ریز  ياههتکن 
. دنک قیبطت  مه  يرشعانثا  نایعیش  رب  هک  ياهنوگ  هب  نانآ  ندناوخ  هعیش  یضفار  مالسا و  خیرات  رد  هطمارق  راتفر  نایب  . 1

رد زین  تنـس  لها  رگید  ینعی  نایباهو ؛ زج  يرگید  یناسک  تسین و  نایناریا  نایعیـش و  یگژیو  اهنت  یهلا ، يایلوا  ناماما و  روبق  هب  مارتحا 
ناناملسم رگید  هب  دننکیم ، لیمحت  ناناملـسم  هب  ار  دوخ  تسردان  دیاقع  نایباهو  اما  دنکرتشم ، نایعیـش  اب  ینید  نایاوشیپ  روبق  هب  مارتحا 

وا اب  دـنزروب و  تدارا  ص )  ) ادـخ لوسر  سدـقم  تحاس  هب  دـنناوخب و  همانترایز  دنتـسیاب و  يوبن  مرح  راـنک  رد  هک  دـنهدیمن  هزاـجا 
. دنهدیم رازآ  ار  همه  تسادخ ، لوسر  گرزب  هباحص  يده و  همئا  نفدم  هک  عیقب  رد  دننک و  یتسود 

نینچ جح  مسوم  رد  ناناملسم  و  ص )  ) ادخ لوسر  هکنیا  یـسایس و  ياهضرغ  زا  جح  مسوم  رد  ناکرـشم  زا  تئارب  نییآ  يریذپریثأت  . 2
تسا و دـیحوت  تکلمم  يدوعـس  ناتـسبرع  زورما  هکنیا  زاـجح و  رد  ناکرـشم  روـضح  رثا  رب  يرجه  مـهن  لاـس  رد  زج  دنتـشادن ؛ ینییآ 

. درادن دوجو  نآ  رد  یکرشم 
ِنَأ ًالوُسَر  ٍهَّمُأ  ِّلُک  ِیف  اْنثََعب  ْدََـقل  َو  تسا . هدوب  یهلا  ناربماـیپ  همه  ياـههزومآ  رد  هک  تسا  دـیحوت  نکر  ود  زا  یکی  ناکرـشم ، زا  تئارب 

َنُومِرُْجت اَّمِم  ٌءيَِرب  اَنَأ  َو  دومرف : نانآ  راتفر  لامعا  تاداقتعا و  نارفاک و  هب  ع )  ) حون ترضح  (. 36 لحن :  ) َتوُغاَّطلا اُوِبنَتْجا  َو  َهللا  اوُُدبْعا 
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اَّمِم ٌءيَِرب  یِّنَأ  اوُدَهْـشا  َو  َهللا  ُدِهْـشُأ  یِّنِإ  َلاـق  دوـمرف : تـسج و  تـئارب  ناـنآ  هـهلا  ناکرــشم و  زا  زین  ص )  ) دوـه ترــضح  (. 35 دوه : )

(. 54 و 55 دوه :  ) ِِهنوُد ْنِم  َنوُکِرُْشت *
اـم ال ِهللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَتَف  َأ  َلاـق  تفگ : نینچ  دوخ ، موق  ياـهرواب  ندرک  لـطاب  يارب  ناـهرب  ندروآ  زا  سپ  زین  نمحرلا  لـیلخ  میهاربا 

(. 66 و 67 ءایبنا :  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  ِهللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  اِمل  َو  ْمَُکل  ٍّفُأ  ْمُکُّرُضَی * َو ال  ًاْئیَش  ْمُکُعَْفنَی 
َمیِهاْربِإ َّنِإ  ُْهنِم  َأَّرَبَت  ِهَِّلل  ٌّوُدَع  ُهَّنَأ  َُهل  َنَّیَبَت  اَّمَلَف  تسج : تئارب  وا  زا  تسادخ ، نمـشد  رذآ  شیومع  دش  هجوتم  هک  یماگنه  نینچمه  میهاربا 

ُهَّنِإَف ِینَرَطَف  يِذَّلا  اَّلِإ  َنوُدـُبْعَت * اَّمِم  ٌءاَرب  ِینَّنِإ  ِهِمْوَق  َو  ِهِیبَأل  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َو  درک : هغلابم  نآ  ییوگزاب  رد  یتح  و  ( 114 هبوت :  ) ٌمِیلَح ٌهاَّوَأل 
(. 26 فرخز :  ) ِنیِدْهَیَس

شتسرپتب كرشم و  موق  زا  هک  ورنیا  زا  ار  میهاربا  هک  تسا  ياهیآ  دهدیم ، رارق  ناناملـسم  هدهعرب  ار  هضیرف  نیا  هک  ياهیآ  نیرتمهم 
اُولاـق ْذِإ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  َمیِهاْربِإ  ِیف  ٌهَنَـسَح  ٌهَوْسُأ  ْمَُکل  َْتناـک  ْدَـق  دـناوخیم : ناناملـسم  يوگلا  تسج ، يرازیب  تئارب و  ناـنآ  ياـهدوبعم  و 
ُهَدْـحَو ِهللااـِب  اوـُنِمُْؤت  یَّتَـح  ًادـَبَأ  ُءاـضْغَْبلا  َو  ُهَوادَْـعلا  ُمُکَْنَیب  َو  اـنَْنَیب  ادـَب  َو  ْمُِکب  اـنْرَفَک  ِهللا  ِنُود  ْنِم  َن  وُدـُبْعَت  اَّمِم  َو  ْمُْکنِم  اُؤآَُرب  اَّنِإ  ْمِهِمْوَِـقل 

(. 4 هنحتمم : )
زا نتـسج  يرازیب  تئارب و  نیاربانب ، دهدیم . ربخ  نانآ  ندروآ  نامیا  ماگنه  ات  ناکرـشم  نادـحوم و  هنیک  ینمـشد و  ماود  زا  ع )  ) میهاربا

نادحوم و نایم  ییالو  هطبار  دنرواین ، نامیا  هک  یماگنه  ات  تسا و  نادحوم  ربارب  رد  یگداتـسیا  نانآ و  يزروكرـش  لیلد  هب  ناکرـشم 
ياـنعم هب  هچ  ّیلوت  دـنکیم . یهن  راـفک  ّیلوـت  زا  ار  ناناملـسم  یناوارف ، تاـیآ  رد  میرک  نآرق  هکناـنچ  دـش ؛ دـهاوخن  رارقرب  ناکرـشم 

اوُذِـخَّتَتال اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  تسین : هتفریذـپ  نآرق  هاگدـید  زا  نانآ ، هطلـس  یتسرپرـس و  شریذـپ  يانعم  هب  هچ  دـشاب و  رافک  اب  یتسود 
(. 1 هنحتمم :  ) َءاِیلْوَأ ْمُکَّوُدَع  َو  يِّوُدَع 

ناربمایپ و متاخ  هک  ص )  ) ادخ لوسر  دنناوخیم . ارف  نوعرف  تیبوبر  زا  تئارب  دیحوت و  هب  ار  مدرم  زین  وا  ناوریپ  و  ع )  ) یـسوم ترـضح 
: دومرف ناکرشم  هب  زین  دوب  رشب  تیاده  رومأم 
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رپ رسفم  يزار ، رخف  (. 19 ماعنا :  ) َنوُکِرُْشت اَّمِم  ٌءيَِرب  ِینَّنِإ  َو  ٌدِحاو  ٌهلِإ  َوُه  امَّنِإ  ُْلق  ُدَهْـشَأ  ُْلق ال  يرْخُأ  ًهَِهلآ  ِهللا  َعَم  َّنَأ  َنوُدَهْـشََتل  ْمُکَّنِإ  َأ 

ٌءيَِرب ِینَّنِإَو  موس  هلمج  دنکیم و  تلالد  دیحوت  تابثا  كرش و  زا  تئارب  رب  هجو  هس  هب  هفیرش  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  رب  تنسلها ، هزاوآ 
زین دوخ  كرشم  شنادنواشیوخ  زا  هک  دوب  فظوم  ص )  ) ادخلوسر یتح   (1) دیوگیم . زاب  ار  يوعد  نیمه  تحارص  هب  َنوُکِرُْـشت ، اَّمِم 

َنُولَمْعَت اَّمِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ْلـُقَف  َكْوَصَع  ْنِإَـف  َنِینِمْؤُْملا * َنِم  َکَـعَبَّتا  ِنَِمل  َکَـحانَج  ْضِفْخا  َو  َنِیبَْرقَـألا * َکَتَریِـشَع  ْرِذـْنَأ  َو  دـیوج : تئارب 
(. 217 - 214 ءارعش : )

زاربا دندوب . دیقم  دـقتعم و  نادـب  زین  وا  زا  شیپ  ناربمایپ  هکلب  تسین ، ص )  ) ادـخ لوسر  هژیو  نآ ، نالعا  نتـسج و  يرازیب  تئارب و  سپ 
هتبلا تسج . تئارب  نانآ  راتفر  هدـیقع و  ناکرـشم و  زا  اهراب  ربماـیپ  هکلب  دادـن ، يور  جـح  مسوم  رد  يرجه و  مهن  لاـس  رد  اـهنت  زین  نآ 

نارـسفم و زا  نت  تداهـش 73  هب  اما  دومن ، ناکرـشم  زا  تئارب  نالعا  هبوت و  هروس  تئارق  جـح و  تراـما  ناکرـشم  زا  تئارب  يأر  نـالعا 
هتفرگ و وا  زا  ار  هروس  نیا  هدش و  ناور  رکبوبا  یپ  رد  ات  درک  رومأم  ار  بلاطیبا  نب  یلع  یتدم  زا  سپ  ادـخ  لوسر  تنـسلها ، ناخروم 

(2) دناسرب . مدرم  عالطا  هب  جح  مسوم  رد 
هیاپ رب  دراد . دوجو  ییاهرظن  فالتخا  هن ، ای  تشاد  هدهعرب  ار  جح  تراما  نانچمه  رکبوبا  هکنیا  رد  مالسا  نارـسفم  ناثدحم و  نایم  هتبلا 

ص)  ) ادـخ لوسر  دزن  هک  یماگنه  دـسرپب و  تیلوئـسم  نیا  زا  ار  دوخ  يرانکرب  تلع  ات  تشگرب  هار  هناـیم  زا  رکبوبا  تاـیاور ، زا  یخرب 
نیا تفگ : دـمآ و  نم  دزن  لـیئربج  اـما  هن ، دوـمرف : ترـضح  هدـش ؟ لزاـن  يزیچ  نم  هراـبرد  اـیآ  ادـخ  لوـسر  يا  : » تفگ نینچ  دیـسر ،

(3) دهدن .» ماجنا  وت  نادناخ  زا  يدرم  ای  وت  زج  ار  تیرومأم 

ص 179. ج 12 ، ریبک ، ریسفت  - 1
ص 238. ج 6 ، ینیما ، ریدغلا ، - 2

ص 378. ج 3 ، یطویس ، نیدلالالج  روثنملا ، ردلا  - 3
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ترضح نآ  باکر  رد  هارمه و  تسا  ّریخم  هک  درک  غالبا  زین  رکبوبا  هب  یلع 7 ، نداتسرف  اب  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  و 

تئارب نکـشنامیپ  ناکرـشم  زا  ادـخ  لوسر  تئارب ، هروس  تسخن  تایآ  هیاپ  رب  تشگزاـب . رکبوبا  ددرگزاـب و  اـی  دریگ  یپ  ار  دوخ  رفس 
هب هیآ  صیـصخت  بجوم  ار  تایآ  لوزن  نأش  نارّـسفم  دـننک . يرگنزاب  ناناملـسم  هرابرد  دوخ  راـتفر  رد  اـت  داد  تلهم  ناـنآ  هب  تسج و 

اههدـس و رگید  رد  ناناملـسم  هک  دوشیمن  بجوم  ربکا » جـح   » رد يرجه  مهن  لاس  رد  تیرومأم  غالبا  نیاربانب ، دـننادیمن و  دوخ  دروم 
یفاک ینآرق  لیالد  دـشاب ، مالـسا  ردـص  نیعم  ناکم  نامز و  هژیو  تئارب  هروس  تایآ  رگا  یتح  دنـشاب . هتـشادن  ياهفیظو  نینچ  اههرود ،

نیمزرس زا  رتبسانم  یناکم  هچ  دنکیم و  تباث  ناناملسم  رب  نیمز  رسارس  رد  ناکرشم  زا  ار  تئارب  مالعا  هفیظو  هک  دراد  دوجو  يرگید 
ادخ ربمایپ  اهنت  دناهتشادن و  ناکرشم  زا  تئارب  مالعا  ناناملسم  ربمایپ و   » هکنیا ناهج ! رانک  هشوگ و  زا  ناناملـسم  عامتجا  لحم  هک  یحو 

تلاسر اـت  دـنک  ادـتقا  وا  هب  هک  داد  روتـسد  زین  یلع  هب  دـناوخب و  مدرم  رب  ار  تئارب  هروس  هک  داد  روتـسد  رکبوبا  هب  ترجه  مهن  لاـس  رد 
اب هک  تسا  ینخس  درادن ،» نایرع  تروص  هب  ار  تیب  فاوط  جح و  يادا  قح  یکرشم  چیه  لاس  نآ  زا  سپ  هک  دننک  غالبا  ار  ادخ  لوسر 

. دیامنیم راگزاسان  نآرق  تایآ  یخیرات و  تایعقاو 
تاجاح و نتخاس  هدروآرب  کمک و  يزور و  تساوخرد  اـهنآ و  يارب  ندرک  یناـبرق  اـهربق و  نوماریپ  ندرک  فاوط  ندرک و  هدجـس  . 3
رد تسا و  هدـمآ  اهنآ  يدوبان  لاطبا و  يارب  مالـسا  هک  تسا  یلهاج  تینثو  ربکا و  كرـش  همه  نانآ ، زا  هاـنگ  شزرمآ  يراـتفرگ و  عفر 

. درادن دوجو  ییاههربقم  نینچ  يدوعس  ناتسبرع  تلود 
راـکنا ار  نآ  یناملـسم  چـیه  ناـیباهو ، زج  تسا و  یمالـسا  دـیاقع  تامّلـسم  زا  ناـنآ ، زا  تعافـش  تساوخرد  یهلا و  ياـیلوا  هب  لّـسوت 

ربمایپ زا  ناناملسم  مالسا  ردص  رد  ایآ  تسانعم . نیمه  هب  َهَلیِسَْولا  ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َو  دیامرفیم : میرک  نآرق  رد  ناحبس  دنوادخ  هکنیا  دنکیمن .
رد نانآ  ناهانگ  شزرمآ  هطساو  دنک ؟ اعد  نانآ  قح  رد  هک  دندرکیمن  تساوخرد 
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نانخـس و نیدب  اهراب  اهراب و  هعیـش  ناملاع  دنراد . رواب  نادب  ناناملـسم  رگید  هچنآ  زج  دنیوگیمن ؛ يزیچ  نایعیـش  دوش ؟ ادـخ  هاگـشیپ 

. دناهتفگ خساپ  تاهبش 
دناهتشاذگن و نید  رد  یتعدب  نایباهو  دناسریمن ؛ نآ  يوربآ  هب  یبیسآ  نآ ، ندناوخ  یباهو  تسین و  یبزح  یفلس و  يدوعـس ، تلود  . 4

فالخ رب  يزیچ  باهولادبع ، نب  دمحم  ماما  دنوریم و  رامـش  هب  اهنآ  ینید  ناردارب  ناناملـسم ، همه  دنبوسنم و  تعامج  تنـسلها و  هب 
. تسا هدرکن  عادبا  مالسا  نایاوشیپ  تما و  فلس  هدیقع 

دیاقع نآ  رد  ّبلـصت  رثا  رب  وا  ناوریپ  هک  یتایانج  یمالـسا و  تاداقتعا  رد  وا  هک  ییاهتعدب  باهولادـبع و  نب  دـمحم  ياهرواب  هرابرد 
ریخا ياهههد  ياههتـشون  اهباتک و  رد  یناوارف  ياهدـقن  اهشرازگ و  دـناهدش ، بکترم  هسدـقم  باـتعا  نیفیرـش و  نیمرح  رد  یفارحنا 

(1) تسا . هتفریذپ  تروص  يرایسب  ياهشهوژپ  هرابنیا  رد  دراد و  دوجو 

مارحلادجسم بیطخ  ياههبطخ  زا  یشرازگ 

اـهفالتخا و يارب  ینادـیم  جـح ، مسارم  یحو و  نیمزرـس  تفگ : مارحلادجـسم  بیطخ  تعاـمج و  ماـما  دـیمح ، نب  حـلاص  رتکد  خـیش 
نبا داد . رادشه  جح  ندش  یسایس  هرابرد  مارحلادجـسم  هعمج  زامن  رد  يو  ضایرلا ،»  » همانزور شرازگ  هب  تسین . یـسایس  ياهيریگرد 

ره زا  دیاب  ار  جح  مسارم  دوزفا : ییادج  ياههناشن  همه  زا  يرود  نانآ و  یلدمه  ناناملسم و  يردارب  رب  دیکأت  اب  ینارنخـس  نیارد  دیمح ،
ناـیم فاکـش  داـجیا  زج  یفدـه  اـب  زیگناربهقرفت ، ياـهراک  نیا  تشاد . هاـگن  رود  دـماجنایم ، یمالـسا  تما  ناـیم  هقرفت  هـب  هـک  يزیچ 

. دوش لدب  صاخ  ینایرج  يارب  یسایس  يربنم  هب  جح  نییآ  هک  داد  هزاجا  دیابن  دریذپیمن و  تروص  ناناملسم 
: تفگ ینید  ياهنییآ  ندرک  یـسایس  هرابرد  تسین ، نید  زا  تلود  تلود و  زا  نید  ییادج  یعدم  یـسک  هکنیا  هب  هراشا  اب  نینچمه  يو 

تاعمجت ینید و  مسارم  زا  دیابن 

. یناحبس رفعج  تیباهو ، نییآ  ك : ر . هرابنیا ، رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  - 1
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ینید یمالسا و  دیاقع  زا  ناکرـشم ، زا  تئارب  تساهنیا . زا  رتالاب  جح  هاگیاج  درک و  یـسایس  يرادربهرهب  سدقم ، رعاشم  رد  ناناملـسم 

تـسا دیحوت  یقیقح  يانعم  نیا  دنکیمن و  یفن  ار  نآ  یـسک  دهدیمن و  رییغت  ار  نآ  ناکم  نامز و  تسا و  یناملـسم  ره  خـسار  تباث و 
تلود ای  تموکح  کی  زا  تئارب  هن  تسا  ناکرـشم  همه  زا  تئارب  نآ ، يانعم  دندش و  هداتـسرف  نآ  نتخاس  ققحم  يارب  ناربمایپ  همه  هک 

رد جاجح  عمجت  زا  هدافتسا  ءوس  تسین و  داضت  رد  نارگید  اب  ندرک  یکین  لماعت و  نسح  اب  مالـسا  رد  تئارب  یـسایس و  صاخ  نایرج  و 
. دوریم رامش  هب  جح  لامعا  کسانم و  اب  ندرک  يزاب  هک  درادن  مالسا  اب  یطابترا  اهنت  هن  یمالسا ، مهم  مسارم  نینچ 

هک دهدیمن  هزاجا  يور  چـیه  هب  ناتـسبرع  تلود  دوزفا : ییاهراک  نینچ  اب  دروخرب  یگنوگچ  هرابرد  ناتـسبرع  تسایـس  هب  هراشا  اب  يو 
. دیآ دیدپ  نانآ  نایم  یفاکش  دورب و  نایم  زا  جاجح  شمارآ  تینما و  ناناملسم و  هتسویپ  ياهفص 

هنیدم هکم و  نابیطخ  نانخس  هب  خساپ 

هژیوهـب مالــسا  ياـملع  یپ ، رد  یپ  هـتفه  ود  رد  هـکم  هنیدـم و  هـعمج  ياـبطخ  یلاـجنج  یقطنم و  ریغ  نانخــس  لاـبند  هـب  تـسا  ینتفگ 
ترـضح نانخـس  یملع ، نیتم و  ياهخـساپ  زا  یکی  دـنداد . خـساپ  نانخـس  نیا  هب  یملع  لفاحم  رد  مق ، هیملع  هزوح  هعیـش  نادـنمشناد 

نآ ربارب  رد  هدـش  هضرع  ياهخـساپ  ناـیم  زا  هک  دوـب  هزوـح  يالـضف  زا  نت  اهدـص  عـمج  رد  ریـسفت و  سرد  رد  یلمآ  يداوـج  هللاتیآ 
: تسا هدش  هدیزگرب  شخب  نیا  يارب  نانخس ،

لسوت يانعم 

درگ تسا ، نانآ  فاطَم  ناناملسم و  هلبق  هک  هبعک  رانک  ناهج ، برغم  قرـشم و  زا  نیمرح  نارئاز  هکنیا  هب  هراشا  اب  یلمآ  يداوج  هللاتیآ 
ناناملسم همه  رب  ار  مهم  هتکن  نیا  هب  هجوت  يداوج  هللا  تیآ  دننک . هبرجت  کیدزن  زا  ار  یهلا  فراعم  دیحوت و  ات  دنیآیم  مه 
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دیحوت هب  ینید  روما  همه  تسا و  لصا  دیحوت  : » دندوزفا دندرمش و  مزال  نیمرح  تاعامج  هعمج و  مرتحم  ناماما  یمالسا ، ناغلبم  هژیوهب 

اهناناملسم همه  نابز  ناج و  زا  تسا و  هدمآ  هیبلت  رد  رّرکم  دیحوت  هملک  دوشیم ، هتفگ  هیبلت  هک  مارحا  زاغآ  رد  ورنیا ، زا  ددرگیمرب .
«. تسا هللا  ّالا  هلا  رارکت ال  دننامه  نیا  دوش و  رارکت  مرح  هب  ندیسر  ات  يدورف  زارف و  ره  رد  هک  تسا  یمالسا  روتسد  دزیخیمرب و 

هراشا دوخ  یحور  یمـسج و  ياهزاین  عفر  يارب  اهنآ  هب  مدرم  هعجارم  هزیگنا  هب  تادوجوم  هب  یتسه  قلاـخ  یـشخبرثا  هب  همادا  رد  ناـشیا 
هب ریقف  هک  دـنامن  هتفگاـن  تسا . تراـهط : تمـصع و  تیبلـها  ياـههزومآ  زا  دوخ  نیا  هک  دناهتـسناد  ضحم  رقف  ار  هللا  يوساـم  هدرک و 
هب تسا ، ّتلم  ای  درف  یگداتـسیا  ماوق و  هیام  داصتقا  لام و  نوچ  درادـن و  مایق  تردـق  هتـسکش و  شتارقف  نوتـس  هک  تسا  یـسک  ياـنعم 

تادوجوم هب  هعجارم  اب  ناسنا  ناوارف  ياهزاین  عفر  زا  همادا  رد  ناشیا  دوشیم . هتفگ  ریقف  تسا ، ناوتاـن  یلاـم  رظن  زا  هک  یتلم  اـی  صخش 
يانعم هب  زگره  راک  نیا  اما  دنریگیم ، هرهب  اهنآ  رون  تارارح و  زا  نایمدآ  هک  تفگ  نخـس  ناگراتـس  هام و  باتفآ و  دـننام  یتسه  ماظن 

. دنرادن یهلا  تمظعاب  هاگشیپ  رد  يرگید  هاگیاج  یگدرب ، یگدنب و  زج  اهنآ  تسین و  یتسرپهراتس  یتسرپباتفآ و 
؛ دنتسناد یتسه  ماظن  تادوجوم  هب  هعجارم  خنس  نیمه  زا  دنرتالاب ، رمق  سمـش و  زا  بتارم  هب  هک  ار  یهلا  يایلوا  هب  لسوت  نایرج  ناشیا ،

لیلد نیدب  نانآ  هب  تیبلها  ناوریپ  لسوت  تسادـخ ، نآ  زا  لالقتـسا  تسا . یندـشنسایق  رمق  سمـش و  اب  لماک  ناسنا  هک  توافت  نیا  اب 
دیحوت هب  دوخ  همئا  هنرگ ، دنک و  هعجارم  یتسه  ماظن  تادوجوم  هب  دوخ  ياهزاین  عفر  يارب  تسا  هداد  روتسد  ناسنا  هب  دنوادخ  هک  تسا 

. دننیبب رازآ  تراهط  تمصع و  تیبلها  هک  دز  تسد  يراک  هب  دیابن  دناهداد و  نامرف  هیبلت  و 

ناکرشم زا  تئارب  هفسلف 

تّدوم و تیمها  رب  دیکأت  اب  دوخ  تانایب  زا  يرگید  شخب  رد  یلمآ  يداوج  هللاتیآ 
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: دناهتفگ هتخادرپ و  جح  مسوم  رد  ناکرشم  زا  تئارب  نالعا  يانبم  حیرشت  هب  ینید ، مهم  هزومآ  نیا  هب  ناناملسم  هجوت  موزل  ّتبحم و 

هللا ناوضر   ) لحار ماما  زا  هک  یهلا  تکرب  یهلا و  هنسَح  نیا  هک  دنشاب  بظاوم  اههبطخ  رد  دننک و  تیانع  نیمرح  مرتحم  يابطخ  ار  نیا  »
نیا هب  ناکرـشم  زا  تئارب  اریز  دـننکن . موکحم  ار  نیا  دـنزیخنرب و  هزرابم  هب  نیا  اـب  دـنریگن . مک  ار  تسا  هدـنام  راـگدای  هب  هیلع ) یلاـعت 
ییاج رد  هک  تسین  يزاین  و ]  ] دـننکیم عافد  یمالـسا  هزوح  نامه  رد  دوخ  میرح  زا  دنتـشاد  یتردـق  رگا  َملاـع  ناناملـسم  هک  تساـنعم 

يابطخ ًاصوصخم  امـش  هک  یتقو  اما  دـنناشنیم ؛ دوخ  ياـج  ِرـس  ار  رفاـک  دوخ  روشک  ناـمه  رد  نوچ  دـننک . مـالعا  ار  دوخ  يّربت  رگید 
یهاگ دنتـسه ؛ ناناملـسم  ریغ  مه  هکرعم  رایبشتآ  دزوسیم و  شتآ  رد  ًابیرقت  هنایمرواخ  دـییامرفیم ، هظحـالم  نیفیرـش  نیمرح  مرتحم 
ینامز دوشیم ، لعتـشم  زور  ره  قارع  یهاگ  دوشیم ، روهلعـش  ناتـسکاپ  ناتـسناغفا و  یهاگ  دزوسیم . هیروس  نانبل و  هّزغ و  نیطـسلف و 

نآرق و يوریپ  دـهم  و ]  ] تسا تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تیالو  دـهَم  هک  یمالـسا  ناریا  مه  يداـمتم  ناـیلاس  نآ و  دـننام  نمی و  مه 
. تخوسیم شتآ  رد  تسا  مالسلا ) مهیلع  هالصلا و  مهیلع   ) ترتع

هب ًانایحا  رگا  و  ناناملـسم !؟ ریغ  تسد  هب  ای  دریگیم  ماجنا  راک  نیا  ناناملـسم  تسد  هب  اـیآ  يزوسشتآ  ِتعـسو  نیا  اـب  هناـیمرواخ  نیا 
هّزغ و وس ، کی  زا  ناتسکاپ  ناتسناغفا و  هدیدمتس  ّتلم  رگا  تسا و  نیکرشم  كاپان  تسد  هدَرپ ، تشپ  دریگیم ، ماجنا  ناناملـسم  تسد 
، جح فقاوم  زا  ریغ  جح ، کسانم  زا  ریغ  جح ، مسارم  زا  ریغ  دننک ، يّربت  نیکرـشم  زا  دنهاوخب  رگید  يوس  زا  نانبل  هیروس و  نیطـسلف و 

هدـش هدـناوخ  اجنآ  تسا و  هدـش  لزان  اهنآ  هرابرد  تئارب »  » هروس هک  ییاج  زا  ریغ  ربکـألا ، ّجـحلا  موی  زا  ریغ  تاـفرع ، رد  فوقو  زا  ریغ 
!؟ تسه يرگید  ياج  تسا ،

ياههداوناخ نیا  دـنروآرب !؟ دایرف  اجک  هدـیدغاد  ناناملـسم  نیا  تسین ! جـح  کـسانم  ءزج  نیکرـشم  زا  تئارب  هک  دـیوگب  یـسک  اداـبم 
ياههداوناخ نیا  نازابناج  نیا  مولظم ،
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!؟» اؤآَُرب مکنِم  ّانإ   » هک دنروآرب  دایرف  اجک  اههدادریسا  نیا  ادهش ،

ّتبحم ّتلُخ و  لها  مه  اب  نانمؤم  رگم  دشن ؟ هتخاس  لیلخ  میهاربا  یسدنهم  يرامعم و  اب  هبعک  نیا  رگم  تسین ؟ یمیهاربا  ّجح  جح ، رگم 
(4 هنحتمم : ( ؟ ْمُْکنِم اُؤآَُرب  اَّنِإ  دومرفن : ادخ  لیلخ  رگم  دنهدب ؟ رارق  هوسا  ار  ادـخ  لیلخ  كرابم  دوجو  دـیابن  اهنیا  رگم  دنتـسین ؟ تّدوم  و 

ربکألا ّجحلا  موی  رد  هک  تسا  نامه  يّربت  هار  نیرتهب  مینک !؟ يّربت  دیابن  ام  رگم  میرازیب . میتسه و  ءيرب  ناکرـشم  امـش  زا  همه  نم و  ام ،
جراخ زا  تسین ، نید  زا  هناگیب  زیچ  کی  تسام  تناید  نیع  ام  تسایس  هک  دیرـضحتسم  دنک . يّربت  راهظا  ناکرـشم  زا  ناسنا  نآ  دننام  و 

ام تسد  رگا  دنیوجب ؛ يّربت  ناکرشم  زا  هک  تسا  همه  هفیظو  نیا  ربکا  ّجح  موی  رد  تسا و  هتساخرب  نآرق  نتم  زا  هکلب ]  ] هدماین مالسا  زا 
نیمه هنرگو  مینک  لح  ار  اهنآ  تالکشم  زا  یخرب  میباتشب و  اهنآ  یناور  کمک  هب  دایرف  نیا  اب  لقاال  مینک ، يرای  ار  ناناملسم  هک  دیسرن 

(. 28 رثدم :  ) ُرَذَت َو ال  یِْقُبت  هک ال  دنتسه  یمّنهج  اهنیا  دنهدیم ؛ رارق  مجاهت  دروم  ار  نیمرح  يزور  نیکرشم ،
نالماک ناقرغتـسم و  زا  تیب  لها  ناوریپ  دننک  هّجوت  زین  زاجح  ناناملـسم  نانمؤم و  ناگرزب و  هک  دندرک  يراودـیما  زاربا  نایاپ  رد  ناشیا 

ای  » يادـص یـسک  هچنانچ  اریز  دـننکیم ؛ سیدـقت  ار  تئارب  نایرج  دـنرود و  هب  یتمهت  ره  زا  رانکرب و  كرـش  هنوگ  ره  زا  دـیحوت و  رد 
. دش دهاوخ  راتفرگ  یهلا  طخَس  هب  نامگیب  دنکن ، يرای  ار  نانآ  دونشب و  ار  ناناملسم  نیملسملل »

هعمج بیطخ  دقن  رد  هداشگرس  همان 

نانخس هب  خساپ  رد  یبنلادجسم  ماما  هب  هیماما ، ياملع  زا  يردیح ، دمحموبا  هداشگرـس  همان  هنیدم ، هعمج  بیطخ  نانخـس  ياهباتزاب  زا 
: دوشیم شرازگ  حرش  نیدب  همان  نیا  مهم  ياهروحم  تسا . هدش  دقن  لقن و  همان ، نیا  رد  یفیذح  نانخس  دوب . يو 

تمرح کته  مارحلادجسم و  هب  يرمق  يرجه  لاس 317  رد  هطمارق  يّدعت  يارجام  . 1
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225 ص :
؛ نآ

؛ نآ ندوب  یعرش  یفن  یسایس و  ياهفیاط و  نایرج  هب  زاجح  نیمزرس  رد  ناکرشم  زا  تئارب  مسارم  يرازگرب  ندرک  مهتم  . 2
؛: راهطا همئا  فیرش  دقارم  هب  مارتحا  لیلد  هب  نایعیش  هب  ضیرعت  . 3

. نتسناد تنس  عبات  ار  نانآ  يدوعس و  تلود  اهیفلس و  زا  عافد  . 3
زا شیپ  هیماینب  زواجت  يدـعت و  زا  يرگید  ياههنومن  هکلب  دـنتخادرپن ، ادـخ  هناخ  تمرح  کته  هب  هورگ  نیا  اهنت  همان ، هدنـسیون  رظن  هب 

تـسردان هعیـش  هب  هطمارق  باستنا  اهنیا ، رب  نوزفا  تسا . طوبـضم  خـیرات  رد  هطمارق ، يارجام  زا  سپ  ناـیباهو  زواـجت  يدـعت و  هطمارق و 
هرابرد نانآ  هنیک  هکلب  دندز ، تسد  ینس ) هعیش و   ) ناناملسم همه  ریفکت  هب  هک  دندوب  جراوخ  هیبش  تسیرورت  یهورگ  نانآ  نوچ  تسا .

، دنایمالـسا ياهروشک  رد  نایعیـش  نوخ  هنـشت  هک  تسیرورت  ياهیطارفا  هب  تمدـخ  زج  هطمارق  ندوب  هعیـش  رب  دـیکأت  دوب . رتشیب  هعیش 
هب دانتـسا  اب  ياهروحم  نیا  زا  کی  ره  رد  يو  دـنکیم . کمک  ناشیاهفدـه  هب  مسینویهـص  اکیرما و  ندیـسر  هب  درادـن و  يرگید  ریثأت 

. تسا هتخادرپ  اهنآ  یسررب  دقن و  هب  تنس  لها  عبانم 

یباهو نایناحور  زیمآکیرحت  هیعالطا 

یمالـسا يروهمج  تلود  هینایب ، نیا  رد  نانآ  دنتخات . نایناریا  نایعیـش و  هب  جح ، مسوم  رد  ياهینایب  راشتنا  اب  یباهو  نایناحور  زا  يرامش 
دـندناوخ و ضرالا » یف  داسف   » قادـصم ار  راک  نیا  دـندرک و  مهتم  یمالـسا  ياهتلود  نانمـشد  هب  یماظن  یلام و  کمک  هئطوت و  هب  ار 
. دنتـسناد ریزگان  يراک  ار  یغیلبت  یتینما و  ریبادـت  ذاـختا  تنـسلها و  بهذـم  شرتسگ  رـشن و  یمالـسا و  يروهمج  ربارب  رد  یگداتـسیا 

. تسا هدش  مهتم  ناریا  رد  یبهذم  ياهتیلقا  قوقح  ضقن  هب  هینایب ، نیا  زا  يرگید  شخب  رد  یمالسا  يروهمج 
يدوعس ياهنیمزرس  هب  زواجتم  يّدعتم و  ار  نمی  یثوح  نایعیش  نینچمه  هینایب  نیا 
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226 ص :
نیفیرش نیمرح  زا  عافد  یماظن و  تردق  اب  نانآ  بوکرس  ناهاوخ  هدرمـش و  ریذپریثأت  نابز  یـسراف  يوفـص  تلود  زا  ار  نانآ  هدناوخ و 

شهوکن یتخـس  هب  دـهدیم ، جاور  ار  هعیـش  بهذـم  هک  ار  ناریا  یعیـش  تلود  زیمآکـیرحت ، هیعـالطا  نیا  ناگدـننکاضما  تسا . هدـش 
دننادیم یتعدب  جح ، مسوم  رد  ار  ناکرـشم  زا  تئارب  نییآ  يرازگرب  دننادیم و  راگزاسان  یحو  صوصن  اب  ار  هعیـش  بهذم  دـننکیم و 

ذوفن ربارب  رد  هک  دـنهاوخیم  ناناملـسم  زا  هیعالطا  نیا  زا  يرگید  شخب  رد  ورنیا ، زا  دـنکیم و  لابند  ار  یـسایس  ياهفدـه  اـهنت  هک 
. دننک ینابیتشپ  دوخ  زرم  زا  عافد  رد  يدوعس  ياهورین  زا  دنتسیاب و  هقطنم  رد  عیشت 

، هدناوخارف یمالـسا  توخا  تدحو و  هب  ار  ناناملـسم  هدش ، رداص  یمالـسا  بهاذـم  ناوریپ  نایم  هقرفت  داجیا  يارب  اهنت  هک  هیعالطا  نیا 
زا یخرب  ياـهشور  نیرتكاـنرطخ  زا  هک  نید  ندرک  یـسایس  اـی  نید  اـب  تسایـس  نتخیمآ  زا  ار  ناناملـسم  هتـسناد و  لادـج »  » ار تئارب 

هکم هقطنم  ریما  ترـضحالاو  نیاربانب ، تسا . هداد  زیهرپ  یتخـس  هب  تسا ، نانآ  ریگنماد  ياـهشلاچ  تالکـشم و  زا  زیرگ  يارب  اـهماظن 
: تفگ نینچ  جح  يزاسیسایس  شسرپ  هب  خساپ  رد  همرکم 

هزاجا یسک  هب  داد . دنهاوخن  ار  يراک  نینچ  هزاجا  تسا و  هدوبن  قفاوم  جح  ياضف  نتخاس  یـسایس  اب  يدوعـس  ناتـسبرع  تلم  تلود و  »
تلود و دنز . تسد  يراک  هب  جح  مسوم  يارب  هدش  عضو  ماظن  تاررقم و  هیلع  ای  دنزب  جرم  جره و  یمارآان و  هب  تسد  ات  دوشیمن  هداد 

ياـهشالت اتـسار  نـیا  رد  دـنرادرب و  ماـگ  نارئاز  یمارآ  تـحار و  نیمأـت  يارب  اـت  دراد  هـفیظو  يدوعـس  ناتـسبرع  دنورهـش  ره  تـلم و 
. دنهد ماجنا  ریذپانیگتسخ 

تیلوئـسم ام  دـنربارب و  ام  دزن  هب  اهروشک  هیلک  جاجح  هتـشاد و  يواسم  دروخرب  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  همه  اب  يدوعـس  ناتـسبرع  تلود 
هنالوئـسم دنـسانشب و  ار  دوخ  تیلوئـسم  ات  میهاوخیم  مه  ادـخ  هناـخ  ناـنامهیم  زا  داد و  میهاوخ  ماـجنا  ناریاز  ربارب  رد  ار  شیوخ  ینید 

«. دننک لمع 
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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